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Seminário de Prática Forense Previdenciária

Via Legal destaca problemas e conquistas de 
portadores do HIV no Brasil

Marcação de Férias 
2014/2015

Vladimir Carvalho 
lança livro

de Outubro22
QUARTA

Manoel Erhardt palestra no Ciclo de 
Estudos Jurídicos sobre Judiciário e Mídia 
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O desembargador federal Ma-
noel Erhardt, participa, nesta 

sexta 24/10, do VIII Ciclo de Estu-
dos Jurídicos, que este ano aborda 
o tema “Judiciário e Mídia”. O ma-
gistrado proferirá a palestra “Judi-
ciário e Mídia: aliados possíveis?”, 
que contará com a participação 
da jornalista e diretora de Comu-
nicação Social do TRF5, Isabelle 
Câmara, na qualidade de debate-
dora. No encontro, promovido pela 
Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE), também serão abordados os 
seguintes temas: “Direitos da Per-
sonalidade e Mídia”, no qual par-

ticipam o diretor do Foro da JFPE, 
Frederico Azevedo, e o juiz federal 
Francisco Neto; “Mídia: 4º Poder”; 
e “Linguagem jurídica e acesso à 
população”, apresentado pela juíza 
federal Thalynni Passos. O VIII Ciclo 
de Estudos Jurídicos será realizado 
na Subseção Judiciária de Petroli-
na, das 8h às 18h. O evento, com 
inscrições gratuitas, é voltado para 
membros do judiciário e comuni-
cadores. Para efetivar a inscrição, 
o participante deve levar 1 kg de 
alimento não perecível, que será 
doado posteriormente para institui-
ção beneficente daquele município.

Os juízes federais Leonardo Re-
sende Martins (diretor de Foro da 
Seção Judiciária do Ceará - SJCE), 
Thiago Mesquita (Subseção Judi-
ciária de Crateús/CE) e Bruno Leo-
nardo Carrá (vice-diretor da SJCE 
e membro da Turma Nacional de 
Uniformização) ministram pales-
tras no Seminário de Prática Fo-

rense Previdenciária. O evento será 
realizado nos dias 24 e 25 (sexta 
e sábado), na sede da Fundação 
Escola Superior de Advocacia do 
Estado do Ceará (Fesac). De acordo 
com a programação, o juiz federal 
Leonardo Resende Martins profere 
palestra na sexta-feira, às 14h, so-
bre “Análise da prova no processo 

previden-
ciário”. No 
sábado, os 
juízes fede-
rais Thiago 
Mesquita e Bruno Carrá abordarão 
os temas “Pensão por morte e con-
cubinato” e “Prática previdenciária 
em sede recursal”, respectivamen-

Na edição desta semana, o pro-
grama Via Legal apresenta re-
portagens sobre os avanços e 
desafios do país em relação ao 
atendimento prestado a vítimas 
da Aids. Aqui no Recife, o pro-
grama vai mostrar a batalha do 
Ministério Público Federal (MPF) 
para impedir uma exigência tida 
como anticonstitucional: a de 
que candidatos a concursos pú-

blicos apresentem exames para 
comprovar que não são soro-
positivos. A prática foi proibida 
pela Justiça Federal, mas houve 
recurso e o caso aguarda posição 
definitiva no Supremo Tribunal 
Federal (STF). O Via Legal de hoje 
ainda aborda os direitos traba-
lhistas e a aplicação do princípio 
da insignificância. O programa 
começa às 22h, na TV Justiça.

Na próxima sexta-feira (24), o 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho lança o livro “Dom Cas-
murro: a história que Machado de 
Assis escondeu”. O lançamento, 
seguido de uma sessão de autó-
grafos, ocorrerá às 17h, na sede 
da Academia Sergipana de Letras, 
na Rua Pacatuba, 228 – Centro – 
Aracaju/SE.

A Subsecretaria de Pessoal lem-
bra aos servidores que as férias 
do exercício 2014/2015 devem 
ser programadas até o próximo 
dia 31/10. A marcação deve ser 
agendada pela Intranet, utilizan-
do o mesmo procedimento para 
visualizar o contracheque, porém 
escolhendo a opção “Marcação de 
Férias”. Informações: 9334

te às 10h e 16h. Com conteúdo 
focado na parte prática, o semi-
nário traz ainda profissionais que 
são referência na área. 


