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Aniversariantes

TERÇA

O

Jornada no TRF3 conta com participação 
de desembargadores do TRF5

I Seminário Interdisciplinar de Direitos 
Humanos na JFAL 

Poder e Corrupção

I Jornada de Direito Comercial
TRF5 sedia Congresso sobre Direito Homoafetivo

ARQUIVO

Maria Etelvina Natário T. de Sá Leite
Núcleo de Assistência à Saúde
Adriano Novaes Cabral
Subsecretaria de Apoio Especial
Paula Rafaela de Sá Cavalcanti Costa
Núcleo de Jurisprudência
Ângello Roncalli M. Quaresma Filho
Divisão da 1ª Turma

desembargador federal 
Francisco Queiroz fará 
conferência sobre “Elei-

ções municipais e a lei da ficha 
limpa”, na quinta-feira (23/8), a 
partir das 16h45, no auditório 
do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região (TRF3), com sede em 
São Paulo. O diretor da Esco-
la da Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe5), desembargador 
federal Manoel Erhardt, preside 
a mesa da conferência. O corre-
gedor-geral da Justiça Federal e 
diretor do Centro de Estudos Judi-
ciários (CEJ), ministro João Otávio 

de Noronha, participará da soleni-
dade de abertura da Jornada, que 
acontece amanhã (22/08), a partir 
das 16h. O evento prossegue até 
sexta-feira (24/8).
Aperfeiçoamento - A conferên-
cia de abertura ficará a cargo do 

ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Arnaldo Versiani 
Leite Soares, que abordará o 
tema “Aspectos Polêmicos da 
Legislação Eleitoral”. Creden-
ciado pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados - ENFAM, 
o evento faz parte do Plano 

Nacional de Aperfeiçoamento e 
de Pesquisa para Juízes Federais 
- PNA. A realização da Jornada é 
do Centro de Estudos Judiciários – 
CEJ e das Escolas da Magistratura 
das cinco regiões. Mais informa-
ções: emag@trf3.jus.br.

Começa amanhã (22/8), a partir 
das 19h, no auditório do Pleno 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, o II Congresso 
Nacional de Direito Homoafe-
tivo. Promovido pela Comissão 
de Apoio à Diversidade Sexual e 
Combate a Homofobia (CDSCH) 
da OAB/PE e pelo Instituto Brasi-

leiro de Direito de Família (IBDFAM/
PE), o evento abordará temas como 
“A sucessão no Direito Homoafeti-
vo”, “A Justiça Federal e as Relações 
Homoafetivas – aspectos previ-
denciários” e “O casamento e seu 
simbolismo no Estado Laico”, entre 
outros, no total de 19 assuntos. O 
Congresso prossegue até sexta-

-feira (24) e contará, no último 
dia, com a participação da de-
sembargadora federal Margarida 
Cantarelli. Para saber mais sobre 
a programação e outras informa-
ções pertinentes ao Congresso, os 
interessados devem acessar a pá-
gina do evento na internet: www.
congressohomoafetivorecife.com.br.

Começa amanhã, a partir das 14h, 
o I Seminário Interdisciplinar de 
Direitos Humanos, Acesso à Justi-
ça e Extensão, evento no qual um 
dos temas de debate é o “Sistema 
Penal em Foco: seus aspectos Po-
lítico, Criminal e Social”. Os inte-

ressados podem fazer a inscrição 
na hora, pelo valor de R$ 25,00. O 
evento será realizado até sexta-fei-
ra, no auditório da Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL). Ao final, os 
participantes receberão um certifi-
cado de 15 horas.

O núcleo da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região no 
Rio Grande do Norte está com 
inscrições abertas para o projeto 
Quinta Jurídica.  Nesta edição, o 
professor da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Carlos Roberto de Mi-
randa Gomes, o cientista político 
José Antônio Spinelli e o procura-

dor da República Paulo César da 
Rocha Júnior irão debater o tema 
“Poder e Corrupção: Um dilema 
brasileiro”. O encontro será re-
alizado na próxima quinta-feira 
(23/8), às 19h, no auditório da 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte.  Informações e inscrições 
pelo site www.jfrn.jus.br  ou pelo 
telefone (84) 4005-7732.

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal recebe, 
até o dia 30 de agosto, propostas 
de enunciados para a I Jornada de 
Direito Comercial. O evento será 
realizado pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF) entre os dias 22 e 
24 de outubro e tem o objetivo de 

analisar tópicos relevantes do Di-
reito Comercial para adaptá-los às 
inovações legislativas, doutrinárias 
e jurisprudenciais. Todas as instru-
ções para encaminhar as propos-
tas e informações sobre inscrição 
estão disponíveis no site do CJF 
(www.jf.jus.br), no item Serviços/
Cursos e Eventos.


