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Dia do Feirante

desembargador federal Mar-
celo Navarro foi agraciado 
com a 6ª Medalha do Mérito 

da Saúde Coronel Pedro Germano 
Costa na última sexta-feira (19), 
no Rio Grande do Norte, numa 
solenidade comemorativa ao 48º 
aniversário do Hospital Central 
Coronel Pedro Germano. Criada 
pelo Decreto nº 15.276, de 15 
de janeiro de 2001, a comenda 
é entregue a indivíduos que te-
nham contribuído para o aperfei-
çoamento e engrandecimento do 
serviço de saúde da Polícia Militar 
do Rio Grande do Norte (PMRN). 
Além do desembargador do TRF5, 

a governadora daquele estado, 
Rosalba Ciarlini, também recebeu 
a comenda.
Congresso Internacional – Mar-
celo Navarro irá ministrar pales-

Marcelo Navarro recebe medalha

O desembargador federal 
Paulo Gadelha julgou, na 
tarde de ontem (24), o 
seu primeiro Processo Ju-
dicial Eletrônico (Pje), um 
agravo de instrumento, o 
qual foi indeferido.

Paulo Gadelha 
despacha seu 
primeiro PJe

A Subsecretaria de Pessoal infor-
ma aos usuários da Sul América 
Seguro Saúde, com plano de co-
participação nos serviços das es-
pecialidades de Psicologia e Fono-
audiologia, que a seguradora, no 
mês de agosto, reajustou o valor 
das referidas especialidades, ajuste 
que será repassado, proporcional-
mente, aos servidores.

“Jurisdição Constitucional Com-
parada dos Direitos Fundamen-
tais: Estudo de caso à luz da 
decisão do STF sobre a União 
Homoafetiva e da correspondên-
cia do Tribunal Constitucional 
Federal Alemão” é o título da pa-
lestra que o professor de Direi-
to da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Leonardo 
Martins, proferirá nesta quinta-
-feira, às 19h, no Anfiteatro 01 
da Faculdade de Direito do Re-
cife/UFPE. A promoção do even-
to é da referida Faculdade, em 

parceria com o Centro Cultural 
Brasil-Alemanha (CCBA). Na oca-
sião, haverá lançamento do livro 
Direito Processual Constitucional 
Alemão, de au-
toria do pales-
trante, que tem 
pós-doutorado 
em Direito 
Constitucional 
na Universida-
de Humboldt-
-Universität 
zu Berlin, 
Alemanha.

Sul América 
reajusta plano

Aspectos teóricos e práticos 
da Lei 12.403/2011, recente-
mente modificada, é o assunto 
da mesa-redonda que a Escola 
Superior da Magistratura de 
Pernambuco (Esmape) reali-
zará amanhã (26), no salão do 
Júri do Fórum de Caruaru, a 
partir das 8h. Três temas se-
rão abordados: “Poder Cau-

tra no 1º Congresso 
Internacional de Di-
reito Contemporâneo, 
hoje, às 20h, no Teatro 
Municipal Dix-Huit 
Rosado, em Mosso-
ró/RN. O evento, que 
acontece até sábado 
(27), abordará as novas 
tendências do Direito. 
O desembargador será 
responsável pela reali-

zação da conferência de abertura, 
intitulada “Recursos extremos de 
Processo Constitucional no Direi-
to Brasileiro atual”, que será reali-
zada hoje (25).

Direito Penal: Lei 12.403/2011 
será tema de debate em Caruaru 

telar do Juiz no Processo Penal 
e Efetividade da Jurisdição”; As 
Medidas Cautelares da Lei Nº 
12.403/2011”; e “Novo Sistema 
de Prisão e Liberdade Cautela-
res no Processo Penal”. Foram 
abertas 50 vagas e as inscrições 
devem ser feitas na Secretaria 
da Esmape, até hoje. Mais infor-
mações: (81) 3224-0086. 

Pós-doutor em Direito Constitucional 
palestra sobre união homoafetiva


