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Posse no TRE-PB

Jurisprudência das turmas 
recursais no portal do TRF5 

Dica cultural

Novo CPC é tema de curso na Esmafe/PB 

de Agosto13
QUINTA
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Adriano Severiano de Albuquerque
STI

Aniversariantes

Regimento Interno

diretor da Escola 
de Magistratura 

Federal da 5ª Região 
(Esmafe), desembar-
gador federal Rogério 
Fialho, fará a abertura 
da aula inaugural do 
Módulo I do Curso 
de Aperfeiçoamento 
sobre o Novo Códi-
go do Processo Civil, 
que acontece hoje, a 
partir das 9h, no audi-
tório da Seção Judiciária da Paraíba 
(SJPB). Em seguida, o juiz federal 
Frederico Koehler (SJPE) abordará 
o tema “Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR), Inci-
dente de Assunção de Competên-
cia (IAC) e Alterações no Sistema 
Recursal”. Promovido pelo Núcleo 
da Esmafe na Paraíba - dirigido 
pelo juiz federal Bruno Teixeira de 
Paiva, também auxiliar da Corre-
gedoria do TRF5 -, o curso é rea-
lizado em parceria com o Tribunal 
de Justiça daquele estado (TJPB), e 
prossegue até amanhã, com a par-
ticipação de juízes e servidores dos 
dois segmentos da Justiça. 
Programação – Na tarde desta 
quinta, o desembargador fede-
ral emérito Francisco Barros Dias 

abordará as “Principais inovações 
e a filosofia do Novo Código de 
Processo Civil”. A última palestra do 
dia será do professor Fredie Didier, 

que abordará o tema “Aspectos 
controvertidos do novo CPC”. Ama-
nhã, o professor de Direito Proces-
sual Civil da Universidade Católica 
de Pernambuco e assessor especial 
do desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, Marcos 
Netto, fará palestra sobre “Tutelas 
Provisórias, Poderes do Juiz, das 
Partes e Terceiros”. O módulo terá 
mais duas palestras à tarde, dos 
professores Jaldemiro Rodrigues 
e Rinaldo Mouzallas, sobre os te-
mas “Microssistema das demandas 
de massa” e “O Novo Regime das 
Decisões Interlocutórias”, respecti-
vamente.

Agora ficou mais fácil localizar 
a Jurisprudência das turmas re-
cursais da 5ª Região no portal 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. Ao entrar no 
site www.trf5.jus.br, é só clicar no 
menu “Jurisprudência” e depois 
no link “Jurisprudência Turmas 
Recursais 5ª Região”. Este cami-
nho levará o usuário à página dos 
Juizados Especiais Federais da 5ª 

Região (JEF). De acordo com o 
diretor do Núcleo de Jurispru-
dência, Roberto Amâncio, esta 
foi uma solicitação da Comis-
são de Jurisprudência do TRF5, 
a fim de atender à demanda de 
alguns advogados que vinham 
relatando dificuldades para 
encontrar este conteúdo no portal.  
Também é possível acessar a Juris-
prudência das turmas recursais por 

meio do menu “Serviços Públicos” 
e depois pelo link “Juizados Fede-
rais – Portal dos JEFs”.

Foi aprovada, ontem (12), na ses-
são do Pleno do TRF5, a indicação 
do desembargador federal Paulo 
Cordeiro para compor a Comissão 
de Regimento Interno, em substi-
tuição ao desembargador federal 
Rogério Fialho. O desembargador 
federal Paulo Roberto Oliveira 
Lima também é integrante da 
comissão, que tem a atribuição de 
reformular o Regimento Interno, 
em virtude de sua adequação ao 
Novo Código do Processo Civil, 
que entrará em vigor em 2016.

Nesta quinta-feira (13 de agosto), 
no espaço O Poste Soluções Lumi-
nosas, na Rua da Aurora, será en-
cenado o espetáculo O Velho Di-
ário da Insônia, uma tragicomédia 
costurada com poesias e canções. 
O monólogo tem texto, encenação 
e atuação de Alessandro Moura, 
que é repórter do programa Via 
Legal, da TV Justiça. Alessandro 
leva ao público histórias vividas 
em sua infância e adolescência, e 
propõe reflexões sobre o tempo, 
o arrependimento e a saudade. A 
montagem será apresentada às 
quintas-feiras de agosto, sempre 
às 20h. As entradas são R$ 30 e R$ 
15 (meia), mas quem quiser pode 
adquirir o ingresso social, que cus-
tam R$ 10 e um quilo de alimento 
ou fraldas geriátricas. O material 
será doado a um asilo da cidade. 
Outras informações no site www.
ovelhodiariodainsonia.com.br.

O vice-diretor do 
Foro da Seção Ju-
diciária da Paraíba 
(SJPB), juiz federal 
Emiliano Zapata, 
toma posse, hoje, 
como membro 
efetivo do Tribu-
nal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB). A cerimônia será reali-
zada às 14h, na sala de Sessões 
da sede do TRE-PB. O magistrado 
foi escolhido pelo TRF5, em maio 
deste ano, para preencher vaga 
decorrente do término do biênio 
do juiz federal Rudival Gama do 
Nascimento, atual diretor do Foro 
da SJPB. (Com informações da Secom/
JFPB)


