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Desembargadores visitam o Centro 
Cultural da Caixa

Senado aprova o Ministro Francisco 
Falcão como novo corregedor-geral 
do CNJ 

Curso de Educação 
Corporativa

Conbrascom debate avanços da comunicação no âmbito da Justiça brasileira 

Juiz Federal  
Sérgio de Abreu Brito

SJAL – Maceió
Lúcia Carvalho e Silva
Núcleo de Gestão Documental

m grupo de magistrados do 
TRF5 visitou ontem o Centro 
Cultural da Caixa, inaugura-

do recentemente. A comitiva foi 
recepcionada por representantes 
da Caixa Econômica Federal, entre 
eles, a supervisora da Caixa Cul-
tural, Zirlana Menezes.  Os magis-
trados conheceram as obras que 
integram a exposição Segredos, 
do artista plástico Siron Franco; o 
museu, o café cultural, as salas de 
exposição, de oficinas e de multi-

mídia e o 
cine-teatro. 
Partici-
param da 
visita os 
desembar-
gadores 
federais 
Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima (presidente 
do TRF5), Geraldo Apoliano (coor-
denador dos JEFs), Francisco Wildo 
(diretor da Revista), Vladimir Souza 

Carvalho 
(corregedor-
-regional), 
Margarida 
Cantarelli, 
Luiz Alber-
to Gurgel 
e Edilson 
Nobre, além 

dos juízes federais Ivan Lira de 
Carvalho e Walter Nunes da Silva 
Junior, e do diretor-geral, Marcos 
Netto.

Foi ao som do Hino Nacional 
executado 
pelo sanfo-
neiro Adelson 
Viana que o 
Conbrascom 
2012 – VIII 
Congresso 
Brasileiro de 
Comunica-
ção e Justiça 
começou ontem em Fortaleza 
(CE). Até amanhã (29), assesso-

res de comunicação que atuam na 
justiça de todo 
país estarão reu-
nidos, debaten-
do e propondo 
ações e projetos 
para aprimorar 
a comunicação 
no âmbito da 
Justiça, por meio 
de palestras, 

painéis, oficinas e reuniões seto-
riais.  “Estamos sendo desafiados 

a construir, com ações concretas, 
os projetos e a evolução da comu-
nicação da Justiça, com a missão 
de eliminar o imenso fosso que 
separa nossas instituições de seus 
destinatários finais: a população 
brasileira”,  avaliou Moacir Maia, 
presidente do Fórum Nacional de 
Comunicação e Justiça, entidade 
organizadora do Conbrascom. Em 
Fortaleza, o Congresso ganhou 
o apoio da Seção Judiciária do 
Ceará (SJCE). Não à toa, o diretor 

de Foro da SJCE, juiz federal 
Leonardo Resende, coordenou 
o painel “Justiça, Comunicação 
e Imprensa – A Pauta de Notí-
cias”. Durante o encerramento 
do evento será concedido o X 
Prêmio Nacional de Comunica-
ção e Justiça, no qual o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 é finalista nas categorias 
jornal e inovação, com o jornal 
mural TRF Hoje e o TRF na Tela, 
respectivamente.

O Senado aprovou, 
por unanimidade, o 
nome do ministro 
do Superior Tribunal 
de Justiça, Francisco 
Falcão, para ocupar o 
cargo de corregedor-
-geral do Conselho 
Nacional de Justiça. 
Falcão assumirá o 
cargo atualmente ocupado pela 
corregedora Eliana Calmon. 

Natural da cidade 
do Recife, o novo 
corregedor-geral foi 
desembargador do 
Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região de 
1989 a 2004, presidin-
do o Tribunal durante 
o biênio 1997/1999. 
Francisco Falcão assu-

mirá o cargo em setembro deste 
ano, no qual ficará até 2014.

Os representantes das seções 
judiciárias da 5ª Região e do TRF5 
concluem hoje o Curso de Educa-
ção Corporativa da Justiça Federal, 
iniciado terça-feira (26/06). Pro-
movido pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), o treinamento serviu 
para capacitar os servidores para 
desenvolver e implementar o pro-
jeto de Educação Corporativa no 
CJF, nos TRFs e na Justiça Federal. 


