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TERÇA

A
Curso Desenvolvimento Gerencial

Magistrados se reúnem no TRF5 para 
debater obrigatoriedade do PJe 

Núcleo da Esmafe da Paraíba realiza Seminário “Mídia e Poder Judiciário”

Edilson Nobre lança livro sobre 
jurisdição constitucional

Comissão de Magistrados do 
Processo Judicial Eletrônico 

(PJe) se reuniu, durante todo o dia 
de ontem, no Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5, para de-
bater a continuidade da adoção da 
obrigatoriedade do PJe. De acordo 
com Telma Motta, está sendo ela-
borado um projeto com as ações 
necessárias para garantir a amplia-
ção da obrigatoriedade, visto que o 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Francisco Wildo, du-
rante reunião realizada com juízes 
federais diretores de Foro, no mês 
de abril, recomendou-a, na versão 
do TRF5, para a propositura e a tra-
mitação de todas as ações incluídas 
nas classes cíveis na Justiça Federal 
da 5ª Região até o final de 2013.
Para o 1º grau, a sugestão é que 
cada seção judiciária apresente um 
cronograma de adoção da obri-
gatoriedade para todas as ações 
incluídas nas classes cíveis. O en-
contro, primeiro deste ano, contou 
com a participação das equipes 
da Secretaria Judiciária e da Sub-

secretaria de 
Tecnologia da 
Informação 
(STI) do Tribu-
nal. Pela ma-
nhã, o vice-
-diretor do 
Foro da Seção 
Judiciária do 
Ceará (SJCE), 
juiz federal 
Bruno Carrá, 
fez um relato 
sobre a reu-
nião realizada no último dia 17 de 
maio, no Recife, entre o Conselho 

O desembargador federal e pro-
fessor de Direito Civil da UFPB, 
Rogério Fialho Moreira, vai pro-
ferir palestra sobre “Direito ao 
esquecimento na sociedade da 
informação”, durante o seminá-
rio “Mídia e Poder Judiciário: a 
influência dos órgãos da Mídia 

no Processo Brasileiro”, que será 
realizado na próxima sexta-feira 
(14/06), às 14h, na sede da Subse-
ção Judiciária de Campina Grande, 
na Paraíba. O evento, promovido 
pelo núcleo paraibano da Esmafe, 
tem o objetivo de promover a troca 
de experiências entre profissionais 

da mídia e os magistrados. Além 
de Rogério Fialho, participam do 
seminário como palestrantes a juíza 
Niliane Meira Lima, o professor 
Claudio Lucena (diretor do Centro 
de Ciências Jurídicas da Faculdade 
de Direito da Paraíba) e os jornalis-
tas Bruno Sakauê e Patrícia Rocha, 

“Jurisdição Consti-
tucional: Aspectos 
Controvertidos” é o 
título do livro que o 
vice-presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Edilson 
Pereira Nobre Jú-
nior, lançará ama-
nhã (12/06), às 18h, 
no Espaço Memória 
da Faculdade de 
Direito do Recife. A 
obra, dividida em seis capítulos, 
trata, entre outros assuntos, da 
jurisdição constitucional e emen-
da constitucional 45/04; sentenças 

Os servidores ocupantes de funções 
gerenciais participarão, a partir do 
dia 17/06, do Curso de Desenvolvi-
mento Gerencial, com o facilitador 
Karim Khoury. A capacitação, de 
caráter obrigatório para os gestores, 
será realizada na Esmafe, dividida 
em nove turmas, sendo dois mó-
dulos, totalizando 30 horas/aula. A 
capacitação visa a atender às deter-

Nacional de Justiça (CNJ), Conselho 
da Justiça Federal (CJF) e TRF5.

apresentadores, respectivamente, 
dos programas JPB 1a Edição e 
Bom Dia Paraíba, da Tv Cabo Bran-
co, afiliada local da Rede Globo. Os 
interessados deverão efetuar suas 
inscrições até o dia 14/06, pelos 
e-mails esmafe-pb@jfpb.jus.br e 
brunoteixeira@jfpb.jus.br.

aditivas e o mito 
do legislador nega-
tivo; mandado de 
segurança coletivo 
e sua impetração 
por partido políti-
co, além de fazer 
uma breve análise 
comparativa do 
controle de consti-
tucionalidade dos 
modelos brasilei-
ro e italiano.  Na 

mesma cerimônia, também será 
lançado o livro “Direito Tributá-
rio”, de autoria do professor Luiz 
Eduardo Schoueri.

minações da Lei 11.416/2006, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da 
participação dos titulares dos car-
gos em comissão e funções comis-
sionadas de natureza gerencial. As 
inscrições poderão ser feitas através 
do Sistema de Eventos na Intranet, 
onde consta o cronograma das tur-
mas. Informações: ndrh-treinamen-
to@trf5.jus.br.


