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Curso obrigatório tem inscrição aberta

Diretor do NSJ  
participa de 
Workshop MNI 

Greve dos 
bancários

de Outubro14
QUARTA

O Aniversariantes

Comitê organizador da 7ª Conferência  
Internacional da IOJT se reúne na Esmafe

Direito Administrativo: Edilson Nobre é convidado especial de congresso brasileiro
O desembargador federal Edil-
son Nobre é o convidado espe-
cial do XXIX Congresso Brasi-
leiro de Direito Administrativo, 
que será realizado de 21 a 23 
de outubro, em Goiânia (GO). 

O evento, que tem como tema 
“Administração Pública: desa-
fios para a transparência, probi-
dade e desenvolvimento”, será 
promovido pelo Instituto Brasi-
leiro de Direito Administrativo 

O Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos 
Humanos (NDRH) in-
forma que as inscrições 
para a Turma III do curso 
de “Coaching Aplicado a 
Liderança” estão abertas 
e seguem até sexta-feira 
(23). O curso é obrigatório para 
os servidores que ocupam função 
gerencial (FC5 ou superior) e pos-
suam servidores subordinados a 

O diretor do Núcleo de Sistemas 
Judiciários da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (NSJ/
STI), Ricardo Sergio Schmitz, par-
ticipa, hoje, do Workshop Modelo 
Nacional de Interoperabilidade 
(MNI). O curso visa a aperfeiçoar 
competências nos servidores do 
Judiciário brasileiro, desenvolve-
dores de software, que permitam 
utilizar o modelo no desenvolvi-
mento de interface “MNI 2.2.2” 
nos sistemas de Processo Judicial 
eletrônico do Tribunal de sua ori-
gem. Promovido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o evento 
acontece no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), em Brasília-DF. 

As Seções Judiciárias de Pernam-
buco e da Paraíba divulgaram Por-
taria autorizando o recebimento e 
a distribuição de processos sem a 
comprovação de pagamento das 
custas correspondentes, durante o 
movimento grevista dos bancários. 
Entretanto, os depósitos judiciais 
devem ser efetuados até o 2º dia 
útil após o fim da paralisação para a 
SJPE e até o 5º dia útil, para a SJPB.

comitê organizador 
da 7ª Conferência 

Internacional para For-
mação e Capacitação do 
Judiciário, que será reali-
zada de 8 a 12 de novem-
bro, no Enotel, em Porto 
de Galinhas (litoral Sul de 
Pernambuco), se reuniu, 
ontem (13), na Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), para definir os últimos 
detalhes do evento. Representan-
tes da Esmafe, da Escola Judicial 
de Pernambuco e das áreas de 
cerimonial, segurança e transporte 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF5), do Tribunal de Justi-
ça de Pernambuco (TJPE), Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região 
(TRT-6) e do Tribunal Regional 

Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), 
além da Polícia Federal e Polícia Mi-
litar de Pernambuco, participaram 
do encontro, sob a coordenação do 
desembargador Fernando Cerquei-
ra, do TJPE, que preside o comitê 
organizador local.
Programação - Promovida pela In-
ternational Organization for Judicial 
Training - IOJT, a Conferência vai se 
concentrar sobre excelência judi-
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cial em liderança e educação 
judicial; educação judicial de 
apoio à reforma do Sistema de 
Justiça, independência e pres-
tação de contas; Sistema Judi-
cial Eleitoral; Processo Judicial 
Eletrônico, entre outros temas. 
O evento reunirá cerca de 80 
palestrantes internacionais e 
nacionais, entre eles o minis-

tro do STJ Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas; o diretor da Esmafe, de-
sembargador federal Manoel Erhar-
dt; e os juízes federais Marco Bruno 
Clementino (Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte) e Cíntia Brunetta 
(Justiça Federal no Ceará). A língua 
oficial do evento é o inglês, mas 
nas sessões plenárias haverá tradu-
ção simultânea para o inglês, fran-
cês, espanhol e português. 

sua chefia. Fazem parte do 
quadro de palestrantes os 
servidores da Justiça Fede-
ral de São Paulo: Gisele Mo-
linari Fessori, Sérgio Tinoco 
Cordeiro Filgueiras e Sandro 
Alves Chiaramonte. As aulas 
online somam 15h e serão 

iniciadas no dia 03.11. As inscrições 
devem ser feitas através da Intra-
net. Mais informações, procurar o 
NDRH (9818). 

(IBDA). Entre os destaques do 
primeiro dia da programação 
do Congresso, o painel sobre 
“Segurança jurídica e controle 
dos projetos de infraestrutura: a 
atuação do Ministério Público, 

Poder Judiciário e Tribunais de 
Contas nas diversas etapas da 
contratação”. Mais informações 
na aba “Congresso”, disponibi-
lizada no site da organizadora: 
www.ibda.com.br.


