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QUINTA
Juiz Federal Ricardo César
Mandarino Barreto
SJPE

Cristina Mª Pinheiro de Melo Verçosa
Precatórios

Khayto Acosta Kramer
Segunda Turma

Edgreyce Bezerra dos Santos
Arquivo e Documentação

Gilmar Bonifácio de Oliveira
Soservi
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Já está disponível o Edital nº
8 do X Concurso Público
para Juiz Federal Substituto,
promovido pelo Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região (TRF5). Além de
apresentar o resultado da
primeira fase do certame,
contendo a relação dos 168
melhores colocados na prova
objetiva, o edital convoca os
candidatos para a próxima
etapa do concurso, que

TRF5 publica resultado parcial
do concurso para juiz substituto

A desembargadora federal Margarida
Cantarelli recebeu a visita dos
professores Carla Amado Gomes e
Eduardo Corrêia Batista, da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa.
Os mestres portugueses estavam
acompanhados dos professores
Fernanda Campello e Thiago Lapenda,
respectivamente palestrante e
coordenador do 1º Seminário
Internacional de Direito Público,
realizado na Faculdade Salesiana do
Recife. Durante o evento, ocorrido na
semana passada, a desembargadora
do TRF5 proferiu palestra sobre
“Tribunal Penal Internacional”.

Margarida Cantarelli
recebe professores
portugueses

Os desembargadores
federais Marcelo
Navarro (vice-presi-
dente do TRF5) e
Francisco Barros Dias
proferem palestra,
hoje,  sobre “Manda-
do de Segurança:
uma Garantia Constitu-
cional que Completa
75 anos. Uma Análise do Regramento
Legal”. O evento faz parte da programa-
ção do projeto Quinta Jurídica, promo-

Magistrados do TRF5 palestram no Quinta Jurídica
vido pelo núcleo da
Esmafe do Rio
Grande do Norte em
parceria com o
Instituto Potiguar de
Direito Público. O
assunto também
será debatido pelo
promotor de Justiça
Marcus Aurélio de

Freitas Barros. O evento terá início às
19h, no auditório da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte.

A partir da próxima segunda-feira, a
Justiça Federal na Paraíba disponibilizará
um novo serviço de atendimento aos
usuários, através da telefonia móvel.
Trata-se do JFPB por celular, que
permite o acesso à consulta de
processos e outras informações.
Advogados e partes poderão obter um
resumo dos cinco últimos movimentos
de processos (físicos ou virtuais), dados
sobre plantões judiciários e notícias.
Para acessar o serviço, basta digitar no
navegador web do celular o endereço
eletrônico: http://m.jfpb.jus.br.
Informações: www.jfpb.jus.br.

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-
gestão ou correção de dados deve-

rá ser feita à DG, ramal 9287.

Lista Telefônica

JFPB lança serviço de
atendimento ao usuário

consiste na realização de duas
provas escritas. Com cinco
horas de duração cada uma,
as provas serão aplicadas nos
dias 26 e 27 de setembro, a
partir das 14h, nas capitais dos
seis Estados de abrangência
da 5ª Região (Recife, João
Pessoa, Natal, Fortaleza,
Maceió e Aracaju). Mais
informações:
www.cespe.unb.br/concursos/
trf5juiz2009.
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