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Aniversariantes

TERÇA

E
Direito Homoafetivo em discussão no TRF5

Comitê Técnico de Aperfeiçoamento e Pesquisa se reúne no CJF

“Crime, Violência e 
Prevenção” é tema 
de palestra no TRF5

ARQUIVO

Nádia Freitas Nobre Formiga Farias
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Carlos Maurício de Albuquerque Melo
Subsecretaria de Apoio Especial
Dayana Kellen Vieira da Silva
Gab. Des. Federal Paulo Gadelha
Joicy Oliveira Bernardo
Gab. Des. Federal Marcelo Navarro
Mônica Massa Carneiro Braga
SOSERVI
Luís Gustavo dos Santos
Manut. Ar Condstão abertas até às 18h do 

dia 15 de agosto, as inscri-
ções para o curso “Direito 

Homoafetivo”, que a Escola da 
Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe5) promove durante 
o período de 22 a 24 de agosto, 
no auditório do Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. O curso pretende oferecer 
aos magistrados conhecimentos 
acerca das propostas do Estatuto 
da Diversidade Sexual, através da 
análise comparativa das novas so-
luções do projeto com a sistemáti-
ca dos atuais códigos, bem como 
em relação aos dispositivos cons-
tantes do texto do Anteprojeto 
apresentado ao Congresso Nacio-
nal, propiciando a compreensão 

de seus princípios e regras, e pos-
sibilitando o aprimoramento do 
exercício da atividade jurisdicional. 
Serão disponibilizadas 60 vagas, 
sendo 30 vagas para juízes fede-
rais da 5ª Região e 30 para juízes 
de Direito do Estado de Pernam-
buco – indicados pela Esmape. Em 
caso de não preenchimento de 
todas as vagas, as remanescentes 
serão destinadas aos servidores 
do TRF5 e da Seção Judiciária de 
Pernambuco, cuja participação 
será deferida seguindo a ordem 
cronológica de inscrição, a cargo 
do Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5. As inscrições para os juízes 
federais deverão ser realizadas 
através da página do TRF5 na 

Internet (www.trf5.jus.
br), por meio do link 
“Eventos TRF5”, onde 
também poderão ser 
conferidos mais de-
talhes dos horários e 
de toda a programa-
ção.  O deferimento 
das inscrições dos 
magistrados será co-
municado através do 
correio eletrônico até 
o dia 17/8. No caso de 
servidores, estes deverão enviar 
e-mail para o NDRH: ndrh-treina-
mento@trf5.jus.br. 
Congresso – O curso “Direito Ho-
moafetivo” faz parte da programa-
ção do II Congresso Nacional de 
Direito Homoafetivo, que acontece 

também nos dias 22, 
23 e 24/8, no Pleno do 
TRF5. Promovido pela 
Comissão de Apoio à 
Diversidade Sexual e 
Combate a Homofo-
bia da OAB/PE e pelo 
Instituto Brasileiro de 
Direito de Família (IB-
DFAM/PE), o Congres-
so abordará aspectos 
como “A sucessão no 
Direito Homoafetivo”, 

“A Justiça Federal e as Relações 
Homoafetivas – aspectos previ-
denciários”, entre outros temas, 
no total de 19. Mais informações 
no site da organização do evento: 
www.congressohomoafetivorecife.
com.br.

O Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF) coordenará nesta terça 
(07/8) e quarta-feira (08/8), das 
9 às 18h, em Brasília, mais uma 
reunião de trabalho  do Comitê 
Técnico de Aperfeiçoamento e 
de Pesquisa, Editoração e Inter-
câmbio (CTAP). Na pauta, a pro-

posta de um programa de pesqui-
sa que integrará o Plano Nacional 
de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
(PNA) e a deliberação sobre o 
modo de acompanhamento da 
sua execução nas cinco regiões da 
Justiça Federal. O CTAP é formado 
por juízes federais representantes 
das escolas de magistratura das 

cinco regiões da Justiça Fede-
ral e é assessorado por técnicos 
dessas escolas. Os juízes Joana 
Carolina Lins Pereira e Janilson 
Bezerra de Siqueira representam 
a 5ª Região, e o coordenador da 
Esmafe5, Luiz Albuquerque Melo, 
atua como consultor. O comitê é 
responsável por elaborar e enca-

minhar ao Conselho das Escolas 
de Magistratura Federal (CEMAF) 
a proposta do Plano Nacional 
de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
(PNA) para cada biênio e auxilia 
o Centro de Estudos Judiciários 
e as escolas de magistratura dos 
Tribunais Regionais Federais na 
execução desse plano.

A palestra “Crime, Violência e Pre-
venção” será realizada amanhã para 
a primeira turma de agentes de 
segurança do TRF5 e das Seções 
Judiciárias da 5ª Região. A palestra 
é a terceira etapa do Seminário de 
Atualização em Segurança Insti-
tucional e acontecerá na Sala das 
Turmas Norte, a partir das 14h. O 
evento tratará sobre a Prevenção 
Situacional, identificando suspeitos e 
situações de risco, construindo uma 
cultura de segurança e será ministra-
da pelo Capitão da PM-PE, Fred Jor-
ge Saraiva. Mais informações pelo 
e-mail: ndrh-treinamento@trf5.jus.br 
ou pelo telefone: 81-3425-9815.


