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A desembargadora federal
Margarida Cantarelli será uma
das palestrantes da edição
especial do projeto Quinta
Jurídica, promovido pelo núcleo
da Escola de Magistratura
Federal no Rio Grande do Norte
em parceria com o Instituto
Potiguar de Direito Público. O
evento, em comemoração aos
cinco anos do projeto, abordará o tema
Cooperação Jurídica Internacional. O
assunto também será discutido pelos
advogados Antenor Madruga Filho e
Marcos Guerra. Os debates ocorrerão a
partir das 19h de amanhã, no auditório da
JFRN, em Natal. O Projeto reúne a

Desembargadora faz palestra e
recebe título de cidadã no RN

comunidade jurídica do Estado e
convidados em debates sobre
temas relacionados ao Poder
Judiciário. As inscrições podem
ser feitas  pelo site
www.jfrn.jus.br.
Cidadã Norte-rio-grandense -
Na sexta-feira, a magistrada
pernambucana receberá o
“Título de Cidadã Norte-rio-

grandense”. A proposição é da deputada
Márcia Maia, em reconhecimento à
atenção dada pela jurista ao povo
potiguar. A solenidade de concessão do
título será realizada às 10h, na
Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Norte, em Natal.

Nesta quarta-feira, às 17h30, no foyer
do Pleno, o gerente Regional de
Negócios da Caixa/Segmento Judiciário,
Luiz Henrique Carvalho, apresentará o
projeto que vai disponibilizar a consulta
processual da Justiça Federal nos
terminais de autoatendimento da Caixa
Econômica Federal. Participam da
apresentação desembargadores do

O Gabinete da Revista,
dirigido pelo desembar-
gador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima,
disponibiliza na Internet a
edição de nº 80 da
Revista de Jurisprudência
do TRF5. Com circula-
ção bimestral, a revista
reúne artigos doutriná-
rios e por julgados dos magistrados desta
Corte. Também está disponível o Boletim
de Jurisprudência do TRF5, que já conta
com 2,6 mil usuários cadastrados para
recebimento automático por e-mail. A
Revista e o Boletim funcionam como
ferramentas de pesquisas para os
operadores do Direito. Para conhecer o
conteúdo, basta acessar www.trf5.jus.br.

Revista de
Jurisprudência

O NDRH informa que, no mês de
outubro, serão oferecidas novas turmas
do curso “Feedback como Gestão de
Conflitos”, dirigido a diretores e
servidores com função comissionada
(FC-4 e FC-5). O curso servirá como
desenvolvimento gerencial obrigatório.
Os interessados devem se inscrever no
NDRH, ramais 9805 e 9821.

Caixa apresenta projeto de consulta processual
TRF5, diretores de Foro dos seis
Estados da Região, juízes federais da
Seção Judiciária de Pernambuco e do
mutirão da Meta 2, além do procurador-
chefe Luciano Mariz Maia (Procuradoria
Regional da República da 5ª Região).
Em seguida, haverá coquetel
comemorativo pelo Dia da Criação dos
Cursos Jurídicos (11 de agosto).

“Feedback como
Gestão de Conflitos”

Termina, no dia 31 de agosto, o prazo
para os estagiários de nível superior
apresentarem o comprovante de matrí-
cula relativo ao segundo semestre
letivo de 2009. Os estudantes de
faculdades com matrícula anual
precisam apresentar o comprovante de
pagamento desse semestre. O
documento deverá ser entregue ao
Setor de Acompanhamento de Estágio
de Nível Superior. Informações 9835.

Estagiários devem
entregar comprovante
de matrícula

A técnica judiciária Luanda Mara
Godinho de Araújo (16ª Vara–PE)

tem interesse em permutar com
servidor da Seção Judiciária da

Paraíba para atuar em João Pessoa.
Mais informações: (81) 8713.2407,

3722-8102 (trab), 3723-3760 (res) e
luandamara83@hotmail.com.
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Paulo
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