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Direito Administrativo Moderno

Projeto piloto do PJi é apresentado no TRF5

Marcelo Navarro e Rogério Fialho participam 
de abertura de Seminário em Alagoas
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Aniversariantes

INSÔNIA

Quinta Jurídica presidente do Tribu-
nal Regional Federal 

da 5ª Região - TRF5, de-
sembargador federal Mar-
celo Navarro, e o desem-
bargador federal Rogério 
Fialho, diretor da Escola 
de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe), 
participaram, na última 
sexta-feira (24), no plenário 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de Alagoas (TJAL), 
da mesa de abertura do Seminário 
“Direito Administrativo Moderno: 
Interesse Público versus Interesse 
Privado sob a ótica dos Direitos 
Fundamentais”. O seminário, que 
tem como coordenador científico o 
Corregedor Geral da Justiça Federal 
e ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Humberto Martins, foi 
promovido pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF), em parceria com 
a Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe) contou, ainda com 
as presenças do governador de 
Alagoas, Renan Calheiros Filho; o 

presidente do TJAL, desembargador 
Washington Luiz Damasceno Frei-
tas, entre outras autoridades. 
Discussão - De acordo com Mar-

celo Navarro, discutir as relações 
entre os interesses público e 
privado é fundamental para a 
construção de um Direito Admi-
nistrativo contemporâneo que 
seja adequado à regulação da 
vida jurídica do Estado, da socie-
dade e dos indivíduos. O minis-
tro Humberto Martins destacou 
que “o debate sobre o tema é 
de suma importância para a vida 
brasileira: o direito administrativo 
no campo de uma administração 

ágil, efetiva, produtiva, impessoal e 
sobretudo de respeito aos princí-
pios da legalidade”, frisou Martins.

O projeto piloto do Processo 
Judicial Inteligente (PJi) foi apre-
sentado na última quinta-feira 
(23), no TRF5.  O PJi é um softwa-
re  que consolidará, em um ban-
co de dados (Data Warehouse), 
todas as informações estatísticas 
dos sistemas PJe, Creta, Esparta e 
Tebas, disponibilizando-as  atra-
vés de ferramentas para geração 

de relatórios e gráficos. O sistema 
contribuirá para a análise e ob-
servação dos processos eletrôni-
cos na 5ª Região, assim como o 
cumprimento de metas e a eficaz 
realização do trabalho. Estiveram 
presentes à apresentação, os juízes 
federais Leonardo Resende, Marco 
Bruno Miranda, Bruno Teixeira de 
Paiva e Magnus Augusto Delgado, 

além dos diretores da Secreta-
ria Judiciária, Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação, Di-
visão de Sistemas e o Super-
visor da Seção de Tecnologia 
da STI, respectivamente, Telma 
Motta, Fernanda Montenegro, 
Laureano Montarroyos e Rob-
son Godoi Maranhão, respon-
sável pelo projeto.

A insônia é um sintoma que 
consiste na dificuldade de ini-
ciar e/ou manter o sono e na 
ausência de sono reparador, 
ou seja, aquele que é sufi-
ciente para manter uma boa 
qualidade de alerta e bem-
-estar durante o dia. Trata-
-se de um sintoma com alta 
prevalência, podendo ocorrer 
isoladamente ou acompanhar 
doenças, tais como: transtor-
nos respiratórios, psiquiátricos, 
neurológicos ou problemas 
na tireoide. O fenômeno tam-
bém pode estar associado ao 
uso de substâncias, fatores 
ambientais e psicofisiológicos. 
Quando crônica, a insônia é 
frequentemente acompanhada 
de manifestações diurnas de 
irritabilidade, redução do de-
sempenho, alterações da con-
centração, além de queixas de 
memória e fadiga. O diagnós-
tico se faz através da avaliação 
clínica e de exames como a 
polissonografia. 

No próximo dia 30, a partir das 19h, 
o núcleo da Esmafe no Rio Grande 
do Norte promove mais uma edi-
ção da Quinta Jurídica. O tema da 
edição será “Cooperação Jurídica e 
o novo Código de Processo Civil” 
e terá como palestrantes o desem-
bargador federal emérito do TRF5, 
Francisco Barros Dias, o juiz federal 
Marco Bruno Miranda, diretor do 
Foro da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte e o juiz federal 
Bruno Teixeira de Paiva. O evento 
será realizado no auditório da JFRN. 


