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Enfam realiza o seminário “O Poder Judiciário e o Novo CPC”

Curso sobre o Novo 
CPC

Reunião dos estagiários de Nível Médio 

Marcelo Navarro e Rogério Fialho são 
agraciados com medalha militar 
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Aniversariantes

O presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região - TRF5, desembargador 
federal Marcelo Navarro, e o 
diretor da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região, desem-
bargador federal Rogério Fialho, 
foram agraciados, ontem (25), 
com a Medalha Pacificador, con-
cedida pelo Exército Brasileiro a 
personalidades que contribuíram 
com a instituição. Prestigiada por 
diversas autoridades civis e mili-
tares, entre elas o desembargador 
federal Cid Marconi, a solenidade 
de entrega da comenda, realizada 
no Comando Militar do Nordeste 
(CMNE), foi conduzida pelo Ge-

neral Manoel Narvaz Pafiadache. 
Além dos desembargadores do 
TRF5, cerca de 40 pessoas rece-
beram a Medalha, entre elas o 
presidente do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE), desembar-
gador Frederico Neves, o deputa-

do federal Jorge Corte Real e a 
diretora de jornalismo da Rede 
Globo Nordeste, Jô Mazzarallo. 
Duque de Caxias - Instituída em 
homenagem a Duque de Ca-
xias, nascido em 25 de agosto 
de 1803 e patrono do Exército 
Brasileiro, a entrega da Medalha 
Pacificador também celebra o 
Dia do Soldado (25/08) e inicia 
as comemorações ao Dia da 

Independência do Brasil, ocorrida 
em 7 de setembro de 1822. “Fiquei 
muito feliz em receber a medalha 
com o nome do Duque de Caxias, 
pois, além de ser um dos maiores 
militares do Brasil, foi um pacifica-
dor da Pátria”, avaliou Navarro.

A Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
(Enfam) promove, de hoje (26/08) 
até sexta-feira (28/08), em Brasília 
(DF), o seminário “O Poder Judici-
ário e o Novo Código de Processo 
Civil”, com a participação de mais 
de 400 magistrados de todo Bra-

sil. O evento contará com a pre-
sença do ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz Fux, além 
de ministros do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), entre os quais, o 
ministro João Otávio de Noronha, 
que fará a abertura. O presidente 
do TRF5, desembargador federal 

Marcelo Navarro, preside uma das 
oficinas, amanhã (27/08), à tarde, 
abordando o tema “Sistema re-
cursal no novo CPC”, com exposi-
ção do tema pelo desembargador 
federal Nelton Santos (TRF3) e 
relato do desembargador Marcos 
Alaor Diniz Grangeia (TJRO).

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) in-
forma que o curso “Novo Código 
de Processo Civil – Destaque das 
Principais Novidades”, exclusivo 
para servidores, começa a partir 
do dia 1º de setembro. O NDRH 
solicita que os inscritos aguardem 
o contato da empresa CERS Cur-
sos On-line, com maiores detalhes 
sobre o acesso à plataforma do 
curso. As aulas serão realizadas na 
modalidade de Ensino a Distância 
(EAD), ou seja, a capacitação será 
realizada individualmente. Todas as 
401 vagas 
disponi-
bilizadas 
para a 5ª 
Região fo-
ram pre-
enchidas. 

Os estagiários de nível médio do 
TRF5 devem comparecer na tar-
de de amanhã, a partir das 13h, 
no auditório da Esmafe, para a 
reunião regular promovida pela 
Seção de Estágio de Nível Médio. 
É de fundamental importância a 

O programa Via Legal de hoje 
(26) mostra o caso de um sur-
fista cearense prejudicado em 
um torneio por conta do atra-
so dos Correios na entrega 
das pranchas. Dunga Neto iria 
participar da competição em 
Fernando de Noronha e enviou 
os equipamentos um mês antes 
da prova, mas eles não chega-
ram a tempo. Como todos os 
prazos foram desrespeitados e 
o atraso influenciou no desem-
penho do atleta, a estatal foi 
denunciada à Justiça Federal e 
condenada a pagar indenização 
por danos morais. Confira esta 
e outras reportagens no Via 
Legal, que é exibido pela TV 
Justiça, às 21h30. Assista tam-
bém na TV Brasil, na TV Cultura 
e pela internet, no www.youtube.
com/programaViaLegal.

participação de todos no encon-
tro. Durante a reunião, será minis-
trada uma palestra sobre preven-
ção e combate ao uso de drogas, a 
cargo do capitão da Polícia Militar 
de Pernambuco, Juliermes Veras. 


