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Margarida Cantarelli palestra em 
Congresso de Direito Homoafetivo

TRF5 promove remoções de juízes 
para TR’s e varas remanescentes 

Transmissão de Comando na ParaíbaDesenvolvimento 
de Competências  
Gerenciais 

Ministro Francisco 
Falcão assume 
Corregedoria do CNJ desembargadora federal 

Margarida Cantarelli será 
uma das palestrantes do II 

Congresso Nacional de Direito Ho-
moafetivo, que está sendo realiza-
do até amanhã (24/8), no auditório 
do Pleno do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5. “A rela-
ção homoafetiva: direito a pensão 
estatutária” é o título da palestra 
da magistrada, a ser realizada no 
último dia do Congresso, das 16h 
às 16h30. O Congresso foi aberto 
ontem à noite, com palestra “10 
x 1 milhão e 500 mil= vitória da 
Cidadania!”, da presidente da Co-

missão Nacional da 
Diversidade Sexual 
da OAB e vice-pre-
sidente do IBDFAM, 
Maria Berenice Dias.
Relações homoafe-
tivas - Promovido 
pela Comissão de 
Apoio à Diversida-
de Sexual e Com-
bate a Homofobia 
da OAB/PE e pelo 
Instituto Brasileiro de Direito de 
Família (IBDFAM/PE), o evento 
pretende discutir os efeitos jurídi-
cos patrimoniais, afetivos, suces-

sórios, previdenciários 
e de responsabilidade 
civil nas relações ho-
moafetivas; analisar a 
importância e efeitos 
das técnicas de repro-
dução assistida nas 
relações homoafetivas, 
bem como a discrimi-
nação nas relações do 
trabalho e na religião. 
Para saber mais sobre 

a programação, os interessados 
devem acessar a página do evento 
na internet: www.congressohomoa-
fetivorecife.com.br.

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 
homologou, ontem (22/08), os 
nomes dos juízes federais que 
ocuparão as 15 primeiras rela-
torias das Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais Federais, de 
um total de 30, nas Seções Judi-
ciárias da 5ª Região. Os desem-

bargadores também aprovaram 
as remoções de juízes federais 
substitutos da 5ª Região e desti-
naram 18 vagas para provimen-
to pelos candidatos aprovados 
no mais recente Concurso de 
Juiz Federal Substituto, com 
posse prevista para o dia 5 de 
setembro.

O vice-presidente desta Corte, 
desembargador federal Rogério 
Fialho, representou o TRF5 na so-
lenidade de transmissão do Co-
mando do 1º Grupamento de En-
genharia, em João Pessoa (PB), na 
última sexta-feira (17). Na foto, a 
juíza federal Helena Fialho (JFPB), 
o ministro da Defesa em exercício, 
General Enzo Peri, e o desembar-
gador federal Rogério Fialho.

O ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e ex-presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, Francisco Falcão, 
assume o cargo de corregedor do 
Conselho Nacional de Justiça no 
próximo dia 6 de setembro. Com 
o decreto de nomeação, assinado 
pela presidente Dilma Rousseff 
e publicado no Diário Oficial da 
União, Falcão substituirá a ministra 
Eliana Calmon e terá o mandato 
de dois anos. A cerimônia de pos-
se será realizada às 11h, no Supre-
mo Tribunal Federal.

Foram iniciadas ontem duas tur-
mas do curso de Desenvolvimento 
de Competências Gerenciais, na 
modalidade de ensino a distância. 
Destinado a 84 gestores da Seção 
Judiciária de Sergipe, o curso será 
feito através da plataforma moodle 
do TRF5, até dia 16 de setembro.

Dia dos Artistas

Arthur Pinheiro Pedrosa
Gab Desa Fed Margarida Cantarelli
Louise Caroline Floro de O. Barbosa
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior
Iaponã Fernandez Cortez
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho
Daniel Nunes Lemos Santos de Souza
Diretoria Geral

A Seção Judiciária de Sergipe pu-
blicou o Edital do concurso público 
para seleção de estagiário de Co-
municação Social/Jornalismo para 
a Justiça Federal naquele Estado. 
Para participar, o candidato deverá 
ter cursado pelo menos 50% da 
grade curricular e estar devidamen-
te matriculado em curso superior 
de Comunicação Social e/ou Jorna-
lismo. O valor da bolsa para estágio 
é de R$ 767,25, mais R$7,00 de 
auxílio-transporte por dia traba-
lhado. Há também uma vaga de 
estágio voluntário para as mesmas 
áreas. Nessa modalidade, o candi-
dato faz jus ao seguro de vida e a 
uma verba indenizatória no valor 
de R$ 7,00 por dia trabalhado.
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