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Aniversariantes

JFPB inaugura a Central de Conciliação 

Cryslayne Mirelly Bezerra Reis 
Gab. Des. Fed. Alexandre Luna Freire

Rogério Fialho Moreira recebe comenda da ESMA/PB

Tráfico de pessoas é tema do Via Legal 

Comando Militar do Nordeste 

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região- 

TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira; o Coorde-
nador do Gabinete da Conciliação 
da Justiça Federal na 5ª Região, 
desembargador federal Fernando 
Braga; o diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Paraíba, juiz federal 
Rudival Gama do Nascimento; e 
o Coordenador da Conciliação da 
Seção Judiciária da Paraíba, juiz fe-
deral Rogério Abreu, inauguraram, 
na noite da última segunda-feira 
(30/01), o Centro Judiciário de 
Solução Consensual de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC) daquela sec-
cional. A solenidade foi realizada 
no edifício-sede da Justiça Federal 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, recebeu, na última 
segunda-feira (30), a Insígnia 
Chama do Saber, outorgada 
pelo Conselho Consultivo da 
Escola Superior da Magistratura 
da Paraíba (ESMA/PB), por oca-
sião da comemoração dos 33 

Os novos juízes 
federais subs-
titutos partici-
param, ontem, 
pela manhã, no 
Comando Mili-
tar do Nordeste 
(CMNE), de palestra institucional 
proferida pelo General de Exér-
cito Artur Costa Moura, na qual 
o comandante do CMNE apre-
sentou a organização e o funcio-
namento do Exército Brasileiro. 
À tarde, os magistrados fizeram 
um curso prático de tiro, sob a 
coordenação do Tenente-Coro-
nel Clayton Vaz. As atividades 

 O Via Legal exibe, nesta quarta-
-feira (1º), uma reportagem iné-
dita sobre a condenação e prisão 
de um advogado pernambucano 
envolvido em um esquema de trá-
fico internacional de crianças des-
de 1993. Ele negociava bebês com 
estrangeiros que queriam adotar e 
facilitava a emissão de documen-
tos falsos para regularizar a saída 
da criança do país. Confira esta 
e outras reportagens no progra-

Paraíba. Agora, falta apenas a de 
Sergipe, que iremos implantar bre-
vemente. Vamos ainda instalar, em 
fevereiro, o CEJUSC da Subseção 
Judiciária de Campina Grande”, 
ressaltou o desembargador Rogé-
rio Fialho. (Com informações da 
ASCOM/JFPB)

anos da  instituição. A comenda 
foi entregue pela ex-diretora da 
ESMA e atual presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral da Para-
íba, desembargadora Maria das 
Graças, e é conferida em razão 
de relevantes serviços prestados 
ao ensino jurídico brasileiro. Ro-
gério Fialho Moreira foi aluno da 

ESMA/PB em 1988. 
Antes da entrega da 
comenda, o presiden-
te do TRF5 proferiu 
aula-magna de encer-
ramento do curso de 
formação inicial para 
os novos juízes da Justiça estadual 
na Paraíba. Além da solenidade 

na Paraíba (JFPB) 
e contou com a 
participação de 
diversas autori-
dades, entre as 
quais, o ministro 
do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), 
Reynaldo Soares 
da Fonseca, e a 
vice-governadora 
da Paraíba, Lígia Feliciano. 
Centros de Conciliação - Rogério 
Fialho Moreira afirmou que obje-
tiva implantar todos os centros de 
conciliação da 5ª Região até o mês 
de abril. “Já inauguramos a Central 
de Conciliação em quase todas as 
Seções Judiciárias, incluindo a da 

fazem parte 
do Curso de 
Iniciação à 
Magistratura, 
promovido 
pela Escola de 
Magistratura 

Federal (Esmafe). Antes da pa-
lestra, o General Moura recebeu 
o diretor da Esmafe, desembar-
gador federal Manoel Erhardt; 
os juízes federais Leonardo 
Resende (auxiliar da Presidên-
cia do TRF5) e Walter Nunes 
(JFRN); e o General Nilson Ana-
nias, diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial do TRF5.

ma, que vai ao ar às 21h (horário 
de Brasília), na TV Justiça. Acesse 
também no Youtube: www.youtu-
be.com/ProgramaViaLegal. 

de encerramento do curso, Ro-
gério Fialho Moreira; o ministro 

do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Reinaldo Fonseca; o presi-
dente do TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti; e a diretora 
da ESMA/PB, desembargadora 
Fátima Bezerra, descerraram a 
placa de instalação  da galeria 
de fotos dos ex-diretores da 
ESMA.


