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SEGUNDA

O
Doação

TRF5 promove mais um treinamento 
do PJe para advogados 

Resultado da prova escrita do concurso 
de juiz federal substituto tem data alterada

Marcelo Navarro participa de seminário nos EUA
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INTERFORT

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região –TRF5 di-

vulgou, na última quinta-feira 
(27/06), um comunicado infor-
mando que a sessão pública 
com o resultado provisório da 
primeira prova escrita P2, do 
XII Concurso Público para Juiz 
Federal Substituto, ocorrerá na 
data provável de 30 de julho 
de 2013, e não mais na data mar-
cada anteriormente. De acordo 
com o Centro de Seleção e de Pro-
moção de Eventos (CESPE/UnB), 
organizador do certame, a altera-

ção se deu em virtude do grande 
volume de provas. O concurso visa 
a selecionar candidatos para o 
provimento de cargos vagos e de 
outros que surgirem durante a sua 

validade, garantindo a reser-
va de 5% do total de vagas às 
pessoas com deficiência.
Comissão- No último dia 
12/04, o TRF5 publicou o Edi-
tal nº 13/2013 de alteração da 
composição da Comissão do 
Concurso. De acordo com o 
edital, o advogado Fábio Cos-
ta de Almeida Ferrario assume 

a vaga de membro titular da Co-
missão do XII Concurso Público 
para Juiz Federal Substituto, em 
substituição ao também advogado 
Walter de Agra Júnior. 

Durante o período de 1º a 5 de 
julho, o desembargador federal 
Marcelo Navarro estará par-
ticipando do 2º Seminário de 
Concorrência para Juízes Latino-
-americanos, que será realizado 
na Universidade George Wa-
shington, em Washington DC, 
Estados Unidos. O magistrado e 
o desembargador federal Marcos 
Lunardelli, do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, foram convi-
dados pelo Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (CADE) 
para representarem a magistratura 
brasileira. O seminário é promovi-
do pelo Centro Regional de Com-
petitividade para a América Latina 
(CRC América Latina), organização 
sem fins lucrativos. O objetivo 
do evento é analisar os princí-
pios da concorrência econômica 

que guiam 
as agências 
reguladoras e 
compartilhar 
experiências 
jurisdicionais 
nessa área. 
Como parte 
do encontro, estão agendadas 
visitas à Suprema Corte e ao De-
partamento de Justiça dos EUA.

O diretor do Núcleo de Plane-
jamento Estratégico do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
Geraldo Alves, realizou a doação 
de 80kg de gêneros alimentícios 
arrecadados durante a III Olimpí-
ada da Justiça Federal, realizada 
em novembro do ano passado. 
A doação aconteceu na última 
sexta-feira e foi recebida com 
alegria pelo vice-presidente da 
Associação Beneficente dos Ce-
gos do Recife – ASSOBECER, José 
Antônio. “Esta doação está sendo 
ótima. Dependemos disso e fica-
mos muito felizes com a ajuda”, 
ressaltou José Antônio. A entidade 
sem fins lucrativos foi fundada em 
1928 e oferece serviços gratuitos 
de educação, orientação e lazer 
para pessoas cegas ou com bai-
xa visão. A ASSOBECER 
está localizada na Estrada 
dos Remédios, 1558, em 
Afogados. Mais informa-
ções sobre a associação 
pelo telefone 3428-7164 
e 3447.2486, pelo e-mail 
assobecer.ong@hotmail.
com ou, ainda, através do 
site www.assobecer.org.br.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 promove, hoje (1º/07), 
das 14h às 18 horas, na Sala das 
Turmas Norte do Tribunal, mais 
uma turma de treinamento no 
sistema Processo Judicial ele-

trônico (PJe) para advogados. 
Desde 2010, já foram treina-
dos mais de 2500 advogados e 
procuradores no sistema, que é 
obrigatório para a propositura 
e tramitação de ações em várias 
classes processuais.


