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Seminário internacional reúne magistrados do Brasil, Argentina e EUA  

de Dezembro

TERÇA

Diretores de Foro participam de reunião 
no TRF5

iretores de Foro das seis se-
ções judiciárias que compõem 

a Justiça Federal na 5ª Região esti-
veram reunidos, ontem (4), com o 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, na Sala 
do Conselho de Administração do 
Tribunal, no 15º andar. Em pauta, 
assuntos referentes ao orçamento 
2018, como impactos da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 no cus-
teio e nos investimentos da Justiça 
Federal na 5ª Região, apresentados 
pelo diretor da Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças, Sebastião 
Campelo. No encontro também 
foram abordadas questões das 
áreas de Pessoal e Tecnologia da 
Informação, apresentadas, respec-
tivamente, pelos diretores Onaldo 

Plano de Atividades

Mangueira e Laureano Montar-
royos. Na sequência, o juiz fede-
ral José Carlos Dantas Teixeira de 
Souza, da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte, explanou sobre 
os Centros Locais de Inteligência – 
Gestão de Demandas Repetitivas, 
cuja missão é criar meios adminis-
trativos para prevenir tais deman-
das e agilizar sua tramitação pro-
cessual. A reunião também contou 

Curso sobre 
recuperação 
judicial e 
falência
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As inscrições para a o Seminário 
“Perspectiva da Justiça Federal, 
uma visão internacional”, pro-
movido pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF), com apoio do 
TRF5, terminam amanhã, 7/12. O 

evento, que será realizado no pró-
ximo dia 11, das 9h às 13h, no au-
ditório do edifício-sede da Justiça 
Federal no Ceará (JFCE), irá reunir 
magistrados do Brasil, da Argen-
tina e dos EUA, para conhecer e 
debater o histórico e a evolução 

da Justiça Federal brasileira, argen-
tina e dos demais países, além de 
analisar os desafios para a próxi-
ma década. A coordenação geral 
do seminário é do ministro Raul 
Araújo, corregedor-geral da Justiça 
Federal e diretor do CEJ, e a coor-

com as presenças da juíza federal 
auxiliar da Presidência do TRF5, Jo-
ana Carolina Lins Pereira, do dire-
tor-geral, Fábio Paiva, das diretoras 
das Secretarias Administrativa e 
Judiciária, respectivamente, Sorá-
ria Rodrigues e Telma Motta, do 
secretário especial da Presidência, 
Claudiano Abrantes, e do servidor 
Luiz Eduardo Bandeira de Melo, da 
Subsecretaria de Pessoal. 

denação científica, do juiz federal 
Bruno Carrá. O vice-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
e do CJF, ministro Humberto Mar-
tins, também participará do even-
to. As inscrições podem ser realiza-
das no site do CJF (www.cjf.jus.br), 

onde consta a programação com-
pleta do seminário, que é voltado 
para magistrados, membros do 
Ministério Público, procuradores, 
defensores públicos, advogados, 
servidores e estudantes, além de 
interessados na matéria.

A Escola de Magis-
tratura Federal da 
5ª Região – Esmafe 
promove, até hoje (5) o curso “A 
Justiça Federal e a Jurisprudên-
cia Aplicada aos Processos de 
Recuperação Judicial e Falência”, 
voltado para juízes federais e 
estaduais. A capacitação teve 
início ontem, com palestra mi-
nistrada pelo advogado e pro-
fessor da FGV-SP, Cássio Ma-
chado Cavalli, e, hoje, a palestra 
ficará a cargo do professor da 
Faculdade de Direito do Recife, 
Ivanildo de Figueiredo Andrade 
de Oliveira Filho. O presidente 
do TRF5, desembargador fede-
ral Manoel Erhardt, prestigiou o 
evento, participando da aber-
tura dos debates. O curso está 
dividido em dois momentos: um 
sobre a jurisprudência aplicada 
à recuperação judicial e outro 
que vai debater sobre o crédito 
fiscal e os conflitos de compe-
tência na recuperação judicial e 
na falência.

O desembargador federal Edilson 
Nobre participa, entre os dias 5 e 
7/12, do IV Encontro de Diretores 
e Coordenadores Pedagógicos das 
Escolas Judiciais e de Magistratura, 
em Brasília. O evento é promovido 
pela Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos (Enfam). Um dos objetivos do 
encontro é a apresentação da pro-
posta de Plano de Atividades para 
2018, elaborada com base nos re-
sultados obtidos na pesquisa diag-
nóstica realizada junto às escolas 
das justiças comum e eleitoral.


