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Aniversariantes

Desembargadora Margarida Cantarelli é 
homenageada hoje no TRF5
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NDRH abre inscrições para cursos a distância

Quinta Jurídica 

Mutirão em Arapiraca 

a tarde de hoje, o TRF5 
realiza uma solenidade 

especial para homenagear 
a desembargadora federal 
Margarida Cantarelli, por 
ocasião da sua aposenta-
doria compulsória. A pro-
gramação está repleta de 
atividades que celebram a 
mulher e a passagem da 
magistrada pelo Tribunal nos 
últimos 15 anos. O evento 
inicia às 17h, no Pleno do TRF5, 
com uma programação cultural, 
seguida do pronunciamento do 
presidente da Corte, desembarga-
dor federal Francisco Wildo. 

Ciclo de homenagens - A desem-
bargadora vem recebendo uma 
série de homenagens da Justiça 
Federal na 5ª Região. A mais re-
cente, no último dia 14, foi a dos 

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 informa que começam 
hoje (18/03), e vão até o dia 17 
de abril, as inscrições para quatro 
cursos destinados aos servidores 
do Tribunal: “Vida que te quero 
bem”, “Atendimento ao públi-
co com qualidade”, “Ética, uma 

O projeto Quinta Jurídica, de-
senvolvido pela Justiça Fede-
ral no Rio Grande do Norte 
(JFRN), completa dez anos de 
atividades e está mais intera-
tivo. O projeto está com perfis 
no Twitter (@5ajuridica_JFRN) 
e no Instagram (quintajuridi-
ca_jfrn). De acordo com a JFRN, 
as ferramentas foram criadas 
para manter o público mais 
informado sobre os debates 
promovidos. O Quinta Jurídica 
é administrado pela Escola de 
Magistratura Federal no Rio 
Grande do Norte, com direção 
do juiz federal Marco Bruno 
Miranda. Em Natal, a coorde-
nação científica do projeto é do 
juiz federal Renato Borelli; já no 
interior daquele Estado, é do 
juiz federal Hallison Bezerra. A 
próxima edição, excepcional-
mente, será realizada em uma 
sexta-feira, dia 28, às 19h, no 
auditório da JFRN. Durante o 
evento, será debatido a temá-
tica: “Aspectos relevantes do 
Direito Empresarial à luz do 
Novo Código Comercial”. Os 
palestrantes convidados são o 
ministro João Otávio Noronha, 
do Superior Tribunal de Justi-
ça, e o desembargador federal 
Marcelo Navarro, do TRF5. Os 
interessados em participar do 
Quinta Jurídica devem acessar 
o site www.jfrn.jus.br e realizar 
a inscrição. A confirmação da 
inscrição ocorrerá após a en-
trega de 2kg de alimentos não 
perecíveis, no dia do evento.

Da sexta-feira (21) até o domingo 
(23), a Justiça Federal em Alagoas 
realiza um mutirão de audiên-
cias de conciliação em processos, 
na maioria ações de aposenta-
doria rural por idade e salário-
-maternidade, na 10ª Vara Federal 
– Juizado Especial - da Subseção 
Judiciária de Arapiraca. A previsão 
dos organizadores é de que sejam 
realizadas cerca de 1.200 audiên-
cias. A iniciativa, que envolverá 15 
juízes federais, visa a beneficiar um 
público constituído, principalmen-
te, de idosos que trabalharam na 
zona rural, além de jovens mães 
que precisam do benefício de 
salário-maternidade, também na 
condição de trabalhadoras rurais.

magistrados que integram a Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE). 
Durante o encontro, o diretor do 
Foro, juiz federal Frederico José 
Pinto de Azevedo, ressaltou que 
as portas do gabinete de Marga-
rida Cantarelli sempre estiveram 
abertas aos juízes da SJPE, o que, 
segundo Azevedo, evidenciava 
o quanto ela estava disposta em 
ajudar. Na próxima quinta-feira 
(20), a magistrada será home-
nageada pela Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB), em João Pessoa. Na 
ocasião, ela receberá o título de 
cidadã pessoense, proposto pelo 
vereador Lucas de Brito Pereira.

questão de escolha” e “Português, 
concordância e regência verbal”. As 
capacitações serão realizadas atra-
vés da modalidade a distância (EaD). 
São com 40 vagas para cada curso 
e as pré-inscrições já podem ser 
realizadas na página da Intranet, no 
link Eventos. Mais informações com 
Myriam Temporal, pelo ramal 9800.


