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SEXTA
Juliana Patrícia Nóbrega de Souza
Divisão de Precatórios

Flávio Barbosa F. de Moraes
Informática

Genivael Manoel da Silva
Recep. gabinete

Sábado, dia 6
Gilvan José da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial

Adriano Sabino dos Santos
Segurança

Manoel Francisco da Silva Júnior
SOSERVI

Domingo, dia 7
Rodolfo de Santana Barbosa
Divisão da 3ª Turma

Dia Mundial do Meio Ambiente

Curso de Direito Informacional
começa na segunda-feira

Juizado Especial Federal da Paraíba
disponibiliza telefone para informações

O Tribunal e a Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe5) promo-
vem, no período de 8 a 10 de junho, o
curso “O Direito na Sociedade Informaci-
onal”, dirigido a magistrados e servidores
da Justiça Federal da 5ª Região. O curso
faz parte do Plano Nacional de Aperfei-
çoamento e de Pesquisa para Juízes Fe-
derais (PNA) e a solenidade de abertura,
às 10h da próxima segunda-feira, contará
com a presença dos desembargadores
federais Luiz Alberto Gurgel de Faria
(presidente do TRF5) e Lázaro Guima-
rães (diretor da Esmafe5). Durante  três
dias, desembargadores, juízes federais
e professores de cursos de  Direito e de
Informática vão debater os benefícios da
informatização e  delitos cometidos no

uso da rede mundial de computadores.
As aulas  serão realizadas na sede da
Esmafe5, com transmissão simultânea
por  videoconferência para as Seções
Judiciárias vinculadas (Pernambuco,  Pa-
raíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Ala-
goas e Sergipe).

O Juizado Especial Federal da Seção
Judiciária da Paraíba disponibiliza, a
partir da próxima segunda-feira, uma li-
nha telefônica para melhor atender ao
público. Com o novo serviço, o usuário
poderá obter informações sobre pro-

Subseção de Juazeiro do
Norte seleciona estagiário

cessos em tramitação nos Juizados
sem precisar se deslocar à sede da
Seção Judiciária da Paraíba, em João
Pessoa. O atendimento do Telejuizado
será realizado através do número
(83) 2108-4148.

Até o dia 24, estudantes de Direito pode-
rão se inscrever no concurso para sele-
ção de estágio na Subseção Judiciária
de Juazeiro do Norte (CE), que visa for-
mar cadastro reserva para atuar na 16ª e
na 17ª Varas Federais. Os interessados
devem estar cursando a partir do 4º perío-
do. Informações pelo fone (88) 3571-2841

Amazônia em debate na
Fundação Joaquim Nabuco

Para lembrar o Dia
Mundial do Meio Am-
biente, comemora-
do hoje, a Funda-
ção Joaquim Nabu-
co promove o se-
minário Amazônia:
Políticas Sociais e
Meio Ambiente.
Durante todo dia
serão debatidos
assuntos relacio-
nados ao desma-
tamento da Flo-

resta Amazônica, políticas sociais,
terceiro setor e os programas socioambi-
entais. O evento acontece no Auditório
Benício Dias, em Casa Forte, com entra-
da franca. Informações pelo site
www.fundaj.gov.br ou pelo telefone
(81) 3073-6494.

STJ disponibiliza
processos
eletrônicos
A partir da próxi-
ma segunda-fei-
ra, o portal do Su-
perior Tribunal de
Justiça (STJ) passa a oferecer uma sala
denominada e-STJ, onde estarão dispo-
níveis ferramentas para peticionamento
eletrônico e visualização digital dos pro-
cessos. A iniciativa vai proporcionar
maior velocidade e maior segurança
na tramitação dos processos eletrôni-
cos, vantagem para o cidadão e para o
advogado. Com a novidade, o acervo
eletrônico do STJ poderá ser consulta-
do 24 horas por dia. Para visualizar os
processos digitalizados basta acessar o
site www.stj.jus.br e clicar no link “visuali-
zação de processos”.


