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O
Magistrados participam de curso sobre 
desenvolvimento gerencial

de Maio8
QUINTA

Aspectos polêmicos do Direito Penal Contemporâneo 
em debate no Pleno do TRF5

Governança em TI

Inscrições para o “Forró da Véia Cega”

Aniversariantes
Priscylla Queiroz Roque Pessoa
Gab. Des. Federal Convocado Ivan Lira de 
Carvalho
Maria Carolina C. Branco de Oliveira
Secretaria Administrativa
Johnmary Vital de Araújo
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Iara Carina Bispo Sales
Núcleo de Saúde

Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região e a 

Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe) 
promovem, nos dias 12, 13, 
26 e 27/05 e 9 e 10/06, o 
curso “Desenvolvimento Ge-
rencial para Magistrados”. O 
curso atende à Resolução da 
Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magis-
trados (ENFAM), que institui o 
Plano Nacional de Aperfeiço-
amento e de Pesquisa para Juízes 
Federais (PNA). O objetivo da 

capacitação é fortalecer a cultura 
gerencial participativa e inovadora, 
agregar novos conhecimentos e 

O Pleno do TRF5 sedia, hoje, 
das 9h às 17h, o curso sobre 
“Aspectos Polêmicos do Direito 
Penal Contemporâneo. Novos 
Desafios ao Estado Democráti-
co de Direito”. Promovido pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seccional Pernambuco (OAB-
-PE) e pelo Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais (IBCCRIM), o 
evento é voltado para advogados, 
operadores do Direito e estudan-
tes universitários. Na programa-
ção constam palestras sobre “O 
amesquinhamento da garantia 
constitucional do Habeas Corpus”; 
“Lavagem de dinheiro e aspectos 
controvertidos”; “Responsabilida-

de Individual em Estruturas Em-
presariais” e “Críticas à proposta 
de Recodificação Penal no Brasil”. 
As inscrições podem ser feitas 
ainda hoje, no local do evento, e 
são gratuitas para servidores da 
Justiça Federal e do TRF5. Mais 
informações: (81) 3424.1012 / 
3425.9826/3425.9827.

Para comemorar os festejos juninos, a Asso-
ciação dos Servidores da Justiça Federal no 
Estado de Pernambuco (Asserjufe) informa que 
já estão abertas as inscrições para o tradicio-
nal “Forró da Véia Cega”.  Este ano, a festa será 
animada pelos sanfoneiros Dudu do Acordeon, 
Manoelzinho do Arcordeon e pelo grupo Ma-
tutos da Capital.  O forró será realizado no dia 
13 de junho, a partir das 19h, no Clube Líbano, 
no Pina, e não tem hora para terminar. Mais 
informações com Cristiane, pelo ramal 9581.

O diretor do Núcleo de Planeja-
mento, Orçamento e Projetos da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI), João Carlos Ca-
bral e Silva, participa, hoje, no Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), 
em Brasília, do Seminário Diálogo 
Público - Governança de Tecno-
logia da Informação: Controle 
Externo em Ação. Promovido pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
em conjunto com o Instituto Ser-
zedello Corrêa (ISC), o evento tem 
como um dos objetivos apresentar 
o questionário a ser utilizado no 
levantamento de governança de TI 
2014.

Vídeo com 
terceirizado 
integra festival
Cinefoot

Marcelo Farias, funcionário da In-
fox, empresa que presta serviços 
à Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) do TRF5, é pro-
tagonista do curta-metragem “O 
Pai, o Filho e o Espírito Santa”. O 
vídeo integra, com mais 21 pro-
duções do mundo todo, a Mostra 
Competitiva de Curta-Metragem 
da 5ª edição do Cinefoot – único 
festival sobre futebol da América 
Latina. Produzido por dois jorna-
listas do Diario de Pernambuco, o 
curta mostra a paixão de Marcelo 
pelo futebol e pelo Santa Cruz, 
tudo herança da infância, quando 
ia ao Arruda acompanhado do 
pai.

despertar interesses entre os 
participantes. 
Programação - Os encontros 
serão realizados no Hotel Vila 
Rica, em Boa Viagem – Reci-
fe/PE. O primeiro módulo do 
curso será realizado nos dias 
12 e 13/06, com a discus-
são sobre o tema “Liderando 
Equipes de Alto Desempe-
nho”. Entre os assuntos a 
serem abordados, “A nova 
liderança organizacional e 

o verdadeiro papel do líder. Leia 
mais: www.trf5.jus.br


