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TERÇA

O

Ministro Castro Meira receberá 
homenagem do TRF5

Censo do Poder Judiciário será lançado dia 26 de agosto

Curso de Execução 
Penal a distância

JFPB realiza Leilão 
Unificado hoje

Terceira Turma 
realiza sessões 
extraordinárias

Aniversariantes

Marcos Eurico Freitas B. Paiva de Lima
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho

Adriana Soares Souza
SOSERVI

ministro Castro 
Meira, do Su-

perior Tribunal de 
Justiça (STJ), recebe 
uma homenagem na 
próxima quinta-feira 
(22/08), durante a 
realização do Se-
minário de Direito 
Público, promovido 
pelo Tribunal Re-
gional Federal da 
5ª Região – TRF5, 
através da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe). O evento acontece no 

Pleno desta Corte, a 
partir das 10h, e vai 
reunir especialistas 
das áreas do Direito 
Constitucional, Admi-
nistrativo, Financeiro, 
Penal e Internacional 
Público. As palestras 
abordarão temas 
como Flexibilização 
do Processo, Direito 
do Consumidor: a 
jurisprudência do STJ, 
entre outros. Entre 

os palestrantes, o desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 

Lima (TRF5), os ministros do STJ, 
Arnaldo Esteves e João Otávio de 
Noronha, e o professor Hugo de 
Brito Machado, da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). O evento 
contará, ainda, com a participação 
do desembargador federal Mar-
celo Navarro (diretor da Esmafe) e 
dos ministros Humberto Martins, 
Napoleão Maia e Francisco Falcão 
(corregedor nacional de Justiça). 
Aberto ao público, os interessados 
podem se inscrever até o dia da 
realização do seminário (22), atra-
vés do link “eventos”, disponível 
no site do TRF5 (www.trf5.jus.br).

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) lança, no próximo dia 26, 
o Censo do Poder Judiciário. O 
objetivo é levantar, sistematizar 
e analisar as informações pes-
soais e funcionais de magistra-
dos e servidores, para que seja 
traçado um perfil de quem atua 

O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, lembra que hoje (20/08) 
e no dia 27/08, às 14h, no Ple-
no do TRF5, serão realizadas as 
sessões extraordinárias daquele 
Colegiado, em substituição às 
sessões ordinárias que seriam 
realizadas nas próximas quintas 
(dias 22 e 29/08).

A Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
– Ministro Sálvio de Figueiredo 
(Enfam) está lançando sua nova 
qualificação: o curso de Teoria 
e Prática em Execução Penal. As 
aulas, que terão a duração de 
quatro semanas (40 horas/aula), 
começam dia 9 de setembro. São 
440 vagas disponíveis. As inscri-
ções podem ser feitas até o dia 30 
de agosto, através do link: http://
www.enfam.jus.br/pre-inscricoes-
-para-o-i-curso-sobre-execucao-
-penal/.

A 2ª data do Leilão Unificado da 
Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
será realizada hoje (20/08), às 
9h, no auditório da Subseção 
Judiciária de Campina Grande, 
envolvendo processos que tra-
mitam na 5ª Vara de João Pes-
soa, na 8ª Vara de Sousa, na 10ª 
Vara de Campina Grande e na 
11ª Vara de Monteiro. Todos os 
bens estão listados no edital do 
Leilão, que se encontra na pági-
na eletrônica da Justiça Federal 
(www.jfpb.jus.br), em “Leilão 
Eficaz”. O leilão acontecerá de 
maneira telepresencial, por video-
conferência, na sede da Justiça 
Federal, em João Pessoa, e nas 
subseções de Sousa e Monteiro.

na Justiça brasileira. Por solicita-
ção do CNJ, o TRF5 instituiu, no 
dia 13 de maio deste ano, uma 
comissão censitária, presidida 
pelo juiz federal Élio Wanderley 
de Siqueira Filho (JFPE) e com-
posta por representantes das áre-
as de Tecnologia da Informação, 

Recursos Humanos e Comunica-
ção Social do TRF5 e uma repre-
sentante da Justiça Federal de 
Primeiro Grau da 5ª Região, res-
pectivamente as servidoras Jany 
Rocha Wursch, Soraya Portugal, 
Rachel Hopper e Maria Eduarda 
Barros (JFPE).


