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Magistrados ministram curso sobre Processo Penal Almoxarifado em novas instalações

A

de Setembro2
TERÇA

Edson Pereira da Silva Neto
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Rosângela Vilar de Meneses
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Fernando Antônio dos Santos
Gabinete Des. Federal Geraldo Apoliano

Aniversariantes

TRF5 homenageia Francisco Cavalcanti 
manhã, o desembargador federal eméri-
to Francisco Cavalcanti será homenage-

ado pelo TRF5. A programação será realizada 
no Pleno do Tribunal, a partir das 17h30. Ca-
valcanti se aposentou, por tempo de contri-
buição, na última sexta-feira (29), e pretende 
continuar trabalhando em outras atividades. 
Sua carreira na magistratura teve início em 
1980, como juiz substituto do Trabalho na 6ª 
Região. Em 1984, ingressou como juiz federal 
na Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) e, 
entre 1988 e 1989, atuou no Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE). Presidiu o 
TRF5 durante o biênio 2005-2007, Corte onde 
atuou de 2000 a 2014.

O desembargador federal 
Fernando Braga e os juízes 
federais Agapito Machado, 
Danilo Fontenelle, Marcos 
Mairton (do Ceará) e Wal-
ter Nunes (JFRN) ministram 
o curso Prática de Processo 
Penal, voltado para os ser-
vidores lotados nas varas 
criminais da Seção Judiciária 
do Ceará. Durante o treina-
mento, serão discutidos os 
seguintes temas: Processo 
Penal, Garantismo e seus 

A Subsecretaria de 
Material e Patrimônio 
(SMP) informa que a 
Seção de Almoxarifa-
do está funcionando, 
definitivamente, no 
térreo do Anexo 3. O 
processo de mudan-
ça iniciou-se no mês 
de março e, agora, 
está finalizado. De 
acordo com Severino Félix, diretor 
da SMP, a mudança gradativa fez-
-se necessária para uma melhor 
organização dos novos espaços e 

O Comitê Olímpi-
co Regional (COR) 
informa que as 
inscrições para a 
IV Olimpíada da 
Justiça Federal 
da 5ª Região 
foram prorroga-
das até amanhã (3/09). Os inte-
ressados devem clicar no banner 
localizado na Intranet de seu 
órgão ou no site do TRF5, em se-
guida clicar na aba destinada às 
Inscrições.  O atleta inscrito terá 
até o dia 3/10/2014 para entre-
gar o atestado médico de apti-
dão física ou a Cláusula Especial 
de Responsabilidade Pessoal ao 
integrante do Comitê Olímpico 
Regional (COR). As competições 
serão realizadas nos dias 17, 18 e 
19 de outubro.

COR prorroga 
prazo para
inscrição na 
Olimpíada

para evitar que os atendimentos 
fossem interrompidos. Os ramais 
para contato permanecem os mes-
mos: 9869/9872/9891.

excessos; Formação do Pro-
cesso Penal; Procedimento 
ordinário; Instrução; Provas; 
Sentença absolutória e con-
denatória; Prisão preventiva 
e temporária; Medidas caute-
lares alternativas à prisão. O 
curso, que tem por objetivo 
capacitar os servidores para o 
exercício das atividades reali-
zadas no âmbito da jurisdição 
criminal, começou no últi-
mo dia (29/08) e segue até 
(19/09), com aulas semanais.

A Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE) sedia, até hoje, o curso “Di-
reitos das Minorias”. O encontro, 
promovido pela Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região, em 
parceria com a Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), tem o objetivo 
de discutir assuntos relacionados 
com cotas raciais, direitos dos 
indígenas, inclusão de pessoas 
com deficiência e reconhecimento 
de relações homoafetivas. O curso 
acontece das 9h às 18h, no audi-
tório do edifício-sede da JFPE, na 
Avenida Recife, nº 6250, no bairro 
do Jiquiá.

Os Direitos das
Minorias em debate


