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Aniversariantes

Juízes permanentes de TRs poderão se  
inscrever para lista de convocáveis para o TRF5

Margarida Cantarelli é homenageada em SE 

Desembargadores participam de livro 
lançado na Espanha 

Confraternização 
do TRF5

Descontos para  
servidores em curso 
de Alemão jurídico

Suenia Aline de Azevedo
Divisão de Comunicação Social

Tércia Maria Araújo de Andrade Lima
Subsecretaria de Pessoal

José Roberto da Silva
SOSERVI

Corregedoria Regional da 
5ª Região divulgou, no 

último dia 28/11, edital de ins-
crição em adição à lista anterior 
de convocáveis para o exercício 
de funções de substituição no 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, em razão da va-
cância de cargos ou afastamen-
tos de desembargadores federais 
por prazo não inferior a 30 dias. 
De acordo com o corregedor 
regional do TRF5, desembarga-
dor federal Francisco Barros Dias, 
a inscrição e a possibilidade de 
convocação de juízes federais per-

manentes das Turmas Recursais 
(TRs) na lista de convocáveis foi 
possível graças à decisão do Pleno 
desta Corte. 

Prazo - As inscrições deverão 
ser apresentadas, exclusiva-
mente, por meio eletrônico 
(corregedoria@trf5.jus.br) ou 
malote digital, no prazo de 
10 dias corridos, contados 
da data de publicação do 
referido edital (DEA TRF5 nº 
227.0/2013), publicado no dia 
28/11. O requerente deverá 
anexar até cinco atos repre-
sentativos do seu desempe-

nho jurisdicional e comprovantes 
de sua participação nos cursos de 
aperfeiçoamento realizados até o 
ano de 2013.

Em sua passagem pelo estado 
de Sergipe, na última sexta-feira 
(29/11), a desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli recebeu 
várias homenagens em decor-
rência de sua aposentadoria, 
que ocorrerá em março de 2014. 
Algumas delas, a magistrada 
recebeu durante o XII Seminá-

rio Internacional- Justiça Federal, 
evento que contou com  a pales-
tra de Margarida Cantarelli e do 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho. Entre as comendas rece-
bidas pela desembargadora, a me-
dalha Panathenaia VII e a Ordem 
do Mérito Ministro Geraldo Barre-
to Sobral, entregues em nome do 

curso de Direito da Univer-
sidade Federal de Sergipe, 
em parceria com a JFSE, 
a medalha Ofenísia Soa-
res Freire, oferecida pela 
prefeitura de Estância(SE), 
além da homenagem da 
prefeitura de Itabaiana (SE) 
e o título de Cidadã de Aracaju, 

O Núcleo de Cerimonial e Re-
lações Públicas informa que já 
estão à venda as senhas para 
a festa de confraternização do 
TRF5, que acontecerá no dia 
18/12, a partir das 19h30, no 
Spettus do Derby. A taxa de 
adesão será de R$ 50,00 para 
magistrados, servidores e esta-
giários e R$ 70,00 para acompa-
nhantes. De acordo com o Ce-
rimonial, a compra das senhas 
para acompanhantes poderá ser 
feita de 11 a 13/12. 

Já está disponível para aquisição, 
o livro “Estudios Latinoamerica-
nos sobre concesiones y PPP”, da 
editora Ratio Legis Librería Jurídi-
ca. A obra conta com os artigos 
“Arbitragem e Direito Administra-
tivo – sua aplicação às parcerias 
público-privadas” e “Da limitação 
das parcerias público-privadas ao 
modelo de concessões: equívocos 
do legislador brasileiro”, de auto-
ria dos desembargadores federais 

Edilson Nobre 
(vice-presidente 
do TRF5) e 
Francisco Ca-
valcanti, res-
pectivamente. 
Por enquanto, 
o livro só 
poderá ser 
adquirido 
em espanhol, idioma original 
da publicação.

concedido pela administração 
daquele município.

O Centro Cultural Brasil Alemanha 
(CCBA) está concedendo aos ser-
vidores do TRF5 e seus familiares 
descontos especiais no curso de 
Alemão Jurídico para iniciantes. 
O CCBA informa que em janeiro 
estará formando turmas voltadas 
para iniciantes. Os interessados 
têm até o dia 7/12 para aproveita-
rem os descontos especiais. In-
formações: www.ccba.org ou pelo 
e-mail christoph@ccba.org.br.


