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Dia do Patrimônio Histórico

Instalada no dia 28 de
junho último, a 11ª
Vara Federal da Seção
Judiciária da Paraíba,
situada no município
de Monteiro, será
inaugurada
solenemente no próximo dia 27. A
solenidade está prevista para as 10h30, no
município localizado a 305 km de João
Pessoa, no Cariri paraibano. A Subseção
de Monteiro foi a primeira a ser instalada
pelo TRF5 entre as novas varas criadas
com a finalidade de interiorizar a Justiça
Federal de 1º Grau. O prédio será
chamado Fórum Ministro Djaci Falcão,
numa homenagem a um dos mais ilustres
filhos da cidade. A denominação foi
aprovada durante sessão do Pleno do
TRF5, na quarta-feira (dia 4). A

Vara Federal de Monteiro será
inaugurada no próximo dia 27

inauguração contará com
as presenças do presidente
do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministro César
Asfor Rocha; do
corregedor da Justiça
Federal, ministro Francisco

Falcão; do presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, e da diretora do Foro da
Seção Judiciária da Paraíba, juíza federal
Helena Delgado Fialho Moreira, além de
demais desem-bargadores, juízes e outras
autoridades. Com competência mista
(áreas Cível, Penal, Execução Fiscal e
Juizado Especial Federal), a Vara de
Monteiro funciona em prédio cedido pela
Prefeitura daquele município, situado na
Rua Padre Artur Cavalcanti, s/n, Centro de
Monteiro (PB).

Pessoas interessadas em encaminhar solicitações, dúvidas e/ou reclamações
processuais à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU)
devem enviar e-mail para o endereço turma.uniformi@cjf.jus.br Devido à mudança das
instalações físicas, ainda não há um número de telefone ou fax disponível para
contato. Tão logo seja possível, serão disponibilizadas outras  informações no portal
do Conselho da Justiça Federal (www.cjf.jus.br).

TNU: consultas processuais via e-mail
O Setor de Acompanhamento de Estágio
de Nível Superior solicita aos estudantes
que providenciem a entrega do compro-
vante de matrícula referente a 2010.2, até o
dia 31 deste mês. Quaisquer dúvidas po-
dem ser esclarecidas através do ramal 9839.

Estagiários nível
superior

O ministro do
Superior Tribunal
de Justiça (STJ)
Napoleão Maia
Filho, da Quinta
Turma, foi o
primeiro
magistrado a decidir um processo
remetido eletronicamente pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJSP). Da
chegada do recurso, na última sexta-feira
(13), até a decisão despachada
virtualmente, transcorreu menos de uma
hora. A decisão do ministro deu
provimento a um agravo de instrumento,
que autoriza a remessa do recurso
especial ao STJ para futura análise. O
recurso discute crimes de trânsito.

Primeiro processo
eletrônico do TJSP é
julgado em menos de
uma hora

A Diretoria Geral informa que com a
finalidade de ampliar o quantitativo de
vagas do estacionamento do prédio-
sede, utilizadas pelo critério de ordem
de chegada ao Tribunal, será feita
modificação na marcação das vagas
destinadas aos servidores. Para isso,
serão reservadas apenas as vagas
destinadas aos gabinetes e aos
diretores vinculados à Administração.
Será mantida a atual marcação das
vagas destinadas ao público externo.

Redistribuição de vagas
no estacionamento

Arrecadação de potes de vidro
A servidora Juliene Tenório, da

Diretoria Geral, solicita a doação de
potes de vidro com tampa para

acondicionar leite materno. O material
será doado ao banco de leite do IMIP.

Dica para o uso dos elevadores
Para subir ou descer apenas um an-

dar, lembre-se como é saudável o
uso das escadas. No TRF5 elas ficam

no lado oeste.
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