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O

TRF5 divulga o resultado da primeira prova 
escrita do concurso para juízes federais

Pagamento de precatórios de natureza comum 2013

Curso sobre PJe em Petrolina

Introdução ao Direito 
Constitucional

Aniversariantes

Juiz Federal  
André Dias Fernandes

SJRN
Felipe Santos de Melo
Gab. Des. Federal Marcelo Navarro
Johnney Joel Marciano da Silva
Divisão de Distribuição
Ariobaldo Melo dos Santos
INTERFORT

Sábado, dia 3 de agosto
Gelba Carolina Siqueira Serpa
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Ariana Calheiros de Oliveira
SMP

Domingo, dia 4 de agosto

Juiz Federal Glêdison  
Marques Fernandes 

SJCE
Patrícia Machado Motta
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano
Vicente Masip Y Quintas
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião - TRF5 divulgou, 
nesta quinta-feira (1), o 
resultado provisório da 
primeira prova escrita 
(P2), do XII Concurso 
Público para Juiz Federal 
Substituto. A lista, con-
tendo as notas dos 292 
candidatos que estavam 
concorrendo, foi anun-
ciada pela Comissão 
Examinadora, durante 
sessão pública, realizada no Pleno 
desta Corte. Dos 292 candidatos, 
foram aprovados 81 para as pró-
ximas fases. A relação completa 
foi disponibilizada nos portais 
do TRF5 (www.trf5.jus.br), no link 
“Concursos-Magistrados”, e do 
Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cespe) (www. cespe.
unb.br/concursos/trf5_12_juiz) . O 
resultado também foi publicado 
na edição de hoje do Diário Ofi-
cial Eletrônico da Justiça Federal 
da 5ª Região. De acordo com a 

Comissão do Concurso, o resul-
tado final desta etapa deverá ser 

publicado no Diário Ele-
trônico da Justiça Federal, 
na data provável de 12 de 
setembro. A Comissão exa-
minadora do concurso é 
formada pelos desembar-
gadores federais Francisco 
Barros Dias (presidente da 
Comissão) e Edilson Nobre 
(vice-presidente do TRF5), 
pelo juiz federal Rubens Ca-
nuto, pelo professor Ivanildo 
Figueiredo, da Universida-
de Federal de Pernambuco 

(UFPE), e por um representante da 
OAB/PE, Fábio Ferrário.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5 informa que o 
cronograma de repasse de ver-
bas para pagamento dos preca-
tórios de natureza comum (não 
alimentar), deste exercício, foi 
fixado pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF) para o mês de ou-

tubro 2013, no âmbito de todos os 
Tribunais Regionais Federais. No 
TRF5, a liberação dos valores está 
prevista para o 8º dia útil do mês 
de novembro, ou seja, a partir do 
dia 12. De acordo com o diretor 
da Subsecretaria de Precatórios, 
Jaelson Ferreira Rodrigues, o TRF5 

realiza o depósito para pagamen-
to dos débitos judiciais no prazo 
máximo de 48h, a partir da efe-
tivação do repasse financeiro da 
Secretaria do Tesouro Nacional, 
uma vez que as contas judiciais 
são abertas eletronicamente, via 
sistema bancário.

A Justiça Federal 
em Pernambuco 
(JFPE) realizou 
mais um treina-
mento sobre as 
aplicações do 
Processo Judi-
cial Eletrônico 
(PJe). Desta vez, a capacitação 
foi realizada, na tarde de on-
tem, na Subseção Judiciária de 
Petrolina. Cerca de 120 advoga-
dos, procuradores e defensores 
públicos participaram do curso, 

ministrado 
pela diretora 
do Núcleo 
Judiciário da 
JFPE, Geór-
gia Paixão. 
A JFPE infor-
ma que, a 

partir da próxima segunda-feira, 
dia 5/08, o uso do PJe no ajui-
zamento de demandas judiciais  
incluídas na classe “Procedimento 
Ordinário” será obrigatório na 
Subseção Judiciária de Petrolina.

A Seção Judiciária do Ceará está 
promovendo, desde ontem (1/08), o 
curso “Introdução ao Direito Consti-
tucional”, na modalidade a distância. 
O treinamento objetiva uma capa-
citação/atualização dos servidores 
do Poder Judiciário sobre os funda-
mentos do Direito Constitucional e 
a Teoria da Constituição. Com carga 
horária de 30h/aula, o curso acon-
tece até o dia 1/09, através da Plata-
forma Molde do TRF5, e tem como 
tutor o servidor José Guilherme de 
Oliveira, da SJPE.


