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Assessores de segurança do CJF visitam o TRF5

de Maio

QUINTA
Aniversariantes

Esmafe promove cursos sobre Direito Digital, 
Lei Anticorrupção e Direito Americano

23/05
Andréa Carvalho de Mello Rego
Divisão da 1ª Turma
Anastácia Barros de Figueiredo
Gabinete da Corregedoria-Regional
Letícia Chaves de Macedo Nogueira Cox
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Elizete Maria do Nascimento
SOSERVI

25/05
Ana Clécia Heliodoro do Nascimento
Divisão da 3ª Turma
Ingrid Virgínio Patriota
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães

26/05
Arapuam Gomes da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
João Bosco Fonseca Coelho
Divisão de Comunicação Social
Emília Bezerra Ribeiro
Diretoria Geral
Marcela da Fonseca Pereira
Gab. Des. Federal Paulo Cordeiro

Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região – Esma-

fe, em conjunto com os Núcleos 
Seccionais da 5ª Região, promove, 
nos meses de maio e junho, uma 
série de cursos com foco no aper-
feiçoamento e vitaliciamento de 
magistrados. Ontem (22), juízes 
federais encerraram o terceiro 
dia do curso “Lei Anticorrupção”, 
que contou com exposições do 
promotor de justiça do Ministério 
Público Estadual de Alagoas, Mar-
cos Rômulo Maia de Mello. Além 
das aulas teóricas, os participan-
tes também realizaram estudos 
de casos, que abordaram temas 
como “A lei anticorrupção e o caso 
da Petrobrás S/A” e “O acordo de 
leniência celebrado pela J&F com 
o Ministério Público Federal”.  Os 
encontros aconteceram na sede 
da Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE). O mesmo curso será reali-
zado nos dias 17 e 18/6, na Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte.  
Já da próxima segunda (27) até a 
quinta-feira (30), a JFPE também 
sedia o curso “Introdução ao Direi-
to Americano para Juízes”, minis-



O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, a juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina 
Lins Pereira, e o diretor da Sub-
secretaria de Apoio Especial, 
general Luiz Jaborandy, recebe-
ram, na terça-feira (21), a visita da 

trado pela consultora na área de direitos humanos, 
governança, Estado de direito e educação, Jessica 
Carvalho Morris. Entre os temas abordados es-
tão “A Constituição dos Estados Unidos”, “Judi-
cial review” e “Eleições presidenciais”. 
Direito Digital – De 12 a 14/6, os magistrados 
participam do curso “Direito Digital”, que 
terá como instrutores o desembargador 
federal do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, Newton de Lucca, e a 
professora Cíntia Rosa Pereira de 
Lima. Na programação, debates 
sobre a Lei Geral de Proteção 
de Dados, internet e regula-
ção, o direito digital e a ética 
do magistrado, entre outros. 
As aulas serão realizadas na 
sede da JFPE. 

chefe de Segurança Institucional 
e Transporte do Conselho de Jus-
tiça Federal (CJF), Fernanda Rocha 
Pacheco Santos, e do  assessor 
Geovaldri Maciel Laitartt, ambos 
integrantes da Assessoria de Se-
gurança Institucional e Transpor-
te – ASSEP do CJF. A visita teve 
como objetivo colher dados para 

a implementa-
ção do projeto 
estratégico 
“Fortalecimento 
da Segurança 
Institucional no Conselho e na Jus-
tiça Federal”, no âmbito das Sub-
diretorias de Segurança dos TRFs 
e das Seções Judiciárias, que visa 

à uniformização nacional dos 
procedimentos de segurança e 
o aperfeiçoamento e integração 
das ações relacionadas à área.

Mostra
A programação especial ”Den-
tro do prédio tem história”, 
promovida pela Caixa Cultural, 
leva ao público a mostra “Des-
cobrindo o bairro do Recife”, 
que conta com atividades in-
terativas, achados arqueológi-
cos e coletânea de imagens de 
acervos e projetos próprios. A 
mostra será exibida de terça a 
sábado, até o dia 31/6, na Caixa 
Cultural (Av. Alfredo Lisboa, 505, 
Bairro do Recife). A entrada é 
gratuita.

Cinema
O cinema da Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj), em Casa For-
te, recebe a Mostra de Cinema 
Esloveno, até domingo (26). 
A programação conta com a 
exibição de oito filmes, sempre 

às 14h e às 16h, com entrada 
gratuita.
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