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Esmafe5, dirigida 
pelo desembar-

gador federal Manoel 
Erhardt, está com inscri-
ções abertas para o curso 
“Os Desafios do Direito 
Aeronáutico e do Direito 
Administrativo Militar”, 
que será realizado de 15 
a 17 de junho, na sede 
da Escola (Recife), e com 
transmissão através de 
videoconferência para as 
seções judiciárias da 5ª Região. A abertura 
da capacitação será feita pelo desembarga-
dor federal Barros Dias e pelo Brigadeiro do 
Ar Carlos Alberto da Conceição, chefe do 
Centro de Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos - CENIPA, com a pales-
tra “Os Tratados e normas legais relaciona-
das ao Sistema de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) e a Filo-
sofia SIPAER”. Coordenado pelo juiz federal 
substituto Marcelo Honorato, o curso está 
dividido em dois módulos, Direito Aeronáuti-
co e Direito Administrativo Militar.
Inscrições - Pela importância e atualidade 
da proposta, o curso oferta 100 vagas para o 
modo presencial e 32 a distância (para cada 

Seção Judiciária). As inscrições estão abertas 
para magistrados da SJPE; da AJUFE; juízes 
de direito de PE; membros dos MPF; MP-PE; 
MPM; da Auditoria da 7ª Circunscrição Judici-
ária Militar; da AGU; das assessorias jurídicas 
dos Comandos Militares (FFAA); da OAB-PE; 
da Polícia Federal – PE; da Secretaria de De-
fesa Social – PE; e servidores que exerçam 
função de assessor de magistrado junto ao 
TRF5 ou SJPE. As inscrições dos juízes federais 
e dos servidores do TRF5 devem ser feitas 
até às 18h do dia 13/06, através do portal do 
TRF5: www.trf5.jus.br. Os demais interessados 
devem ser indicados pelos próprios órgãos, 
mediante envio de ofício à Esmafe: esmafe@
trf5.jus.br. Mais informações: (81) 3425.9830.

Esmafe5 abre inscrições para curso 
sobre direito aeronáutico e militar

O servidor Rodrigo Maia da Fonte, do gabi-
nete do desembargador Luiz Alberto Gur-
gel, convida os colegas a participarem do 
blog Confraria Malunga. A página, no ar há 
cerca de dois meses, conta com publicações 
próprias do servidor e outros convidados, 
abordando temas da atualidade por meio 
de crônicas literárias. Quem quiser partici-
par, pode enviar seus textos para seleção 
através do e-mail: rmdafonte@gmail.com. 
O endereço do blog é www.confrariamalun-
ga.blogspot.com. Vale conferir.

Confraria Malunga

A engenheira civil Silvia Helena Maciel 
Lemos de Gusmão é mais uma das funda-
doras do TRF5, pois está no Tribunal des-
de 1989. Iniciou seu trabalho ainda no Pa-
lácio Frei Caneca, onde ajudou a fiscalizar 
as reformas da edificação. Também aju-
dou a erguer o atual prédio do Tribunal 
e os prédios sedes das Seções Judiciárias 
de Campina Grande, Petrolina e Maceió. 
A engenheira já atuou na Coordenaria 
de Juizados Especiais e hoje faz parte do 
setor de compras da Subsecretaria de 
Material e Patrimônio. Mas tem planos 
bem diferentes para o futuro: aproveitar 
a aposentadoria, que está próxima, para 
cursar psicologia e atuar na área de neu-
rolinguística. Adora cuidar da saúde: faz 
natação, dança contemporânea, de salão 
e power plates, atividades que, para ela, 
são “uma reciclagem da própria vida”.

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, através da Subsecretaria de 
Precatórios, liberou, na última sexta-
-feira (27), mais de R$ 64 milhões 
para o pagamento de Precatórios de 
natureza comum, compreendidos 
no intervalo sequencial de 43.859 a 
67.999. O pagamento corresponde a 251 
requisições, beneficiando a 307 pessoas. 
Para receber o pagamento, o beneficiário 
deve apresentar cópia do RG, CPF, junto 
com documentos originais, além de com-
provante de residência, nas agências da 
Caixa Econômica Federal, a partir do dia 9 
de junho.

TRF5 faz pagamento 
de Precatórios
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