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Dia do Hoteleiro

“Apesar da implantação
do Processo Judicial
Eletrônico(PJe) ser
facultativo nesse
primeiro momento,
esse é um caminho sem
volta, já que a ideia é
acabar definitivamente
com os processos físi-
cos, ou seja, de papel, no Judiciário
Federal”. Declarou o presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, sexta-feira(05), durante a
instalação do PJe, na sede da Justiça
Federal na Paraíba. “O processo eletrô-
nico é uma iniciativa de sucesso nos
Juizados Especiais, que agora está sendo
implantado nas varas cíveis. Com o PJe,

Justiça Federal na Paraíba inicia
Processo Judicial Eletrônico A Justiça Federal de Pernambuco

(JFPE) realiza, de 17 a 19 deste mês,
curso sobre o Novo Código de
Processo Civil (projeto de lei nº
166/10). O evento será realizado no
auditório da JFPE, na Av. Recife, 6250,
Jiquiá, e contará com a participação dos
juízes federais Francisco Antônio de
Barros e Silva Neto, Frederico Augusto
Koehler, Ubiratan de Couto Mauricio,
Nilcéa Maria Barbosa Maggi (todos de
Pernambuco) e Vicente de Paula Ataíde
Júnior (Paraná), além dos desembargadores
federais do TRF5 Francisco Barros Dias e
Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti,
do procurador do Estado Leonardo Car-
neiro da Cunha e do professor da Unicap
Roberto Campos Gouveia. As inscrições
podem ser feitas no www.jfpe.jus.br. Será
fornecido certificado aos participantes.

JFPE realiza curso
sobre novo CPC

nós vamos atacar o
grande problema da
Justiça, que é a morosi-
dade”, disse. Na ocasião,
foram protocolados
três processos,
eletronicamente, que
representaram a
instalação do PJe na

JFPB. Essas ações foram propostas por
representantes da Advocacia-Geral da
União (AGU), Caixa Econômica e de um
escritório de advocacia de João Pessoa
(PB). A diretora do Foro da JFPB, juíza
federal Helena Fialho, ressaltou que 17
Tribunais de Justiça do país já firmaram
convênio com o Conselho Nacional de
Justiça, para implantação do PJe.

Acontece de 22 a 24 deste mês, no
auditório do Recife Praia Hotel, a II
Semana de Criminalística, promovida
pela Associação Nacional dos Peritos
Criminais Federais e Associação da
Polícia Cientifica de Pernambuco. Além
das palestras programadas, haverá um
curso de Local do Crime, com narrativas
de casos verídicos. Inscrições gratuitas
no site www.apocpe.org.br.

O Greenpeace lançou o sétimo Guia
de Eletrônicos Verdes. Trata-se de uma
lista, publicada trimestralmente, que
nomeia as marcas de eletrônicos que,
durante o processo de produção,
provocam menos impacto ambiental.
No topo da lista, as empresas Samsung
e Toshiba lideram, em seguida estão
Nokia, Sony, Lenovo e Dell. O guia lista
as empresas que fabricam telefones
celulares, computadores, TVs e
consoles de jogos eletrônicos.

Revistas, jornais, papelões e
documentos não sigilosos do TRF5,
resultaram em uma doação de qua-

tro toneladas e meia de papel
reciclado. O destino do material é a
ONG Moradia e Cidadania, que reverte
os recursos apurados para a
comunidade do Pilar. Diversos setores
do tribunal têm se empenhado para
contribuir com essa prática sustentável.
É nesse sentido que a meta para o mês
de novembro é de arrecadar cinco
toneladas. Os servidores também
podem trazer papel reciclável de casa
e depositar nos coletores existentes
nesta Corte.

TRF5 doa mais de
quatro toneladas de
papel para reciclagem

Você sabia...
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Estão abertas as inscrições para nova edi-
ção do projeto Quinta Jurídica, que será
realizada nesta quinta-feira(11). Os inte-
ressados devem entrar no site da Justiça
Federal do Rio Grande do Norte
(www.jfrn.jus.br) e efetuarem o cadastro. A
Quinta Jurídica terá como tema “Defensoria
Pública e Acesso à Justiça”. Os palestrantes
serão o Juiz da 8ª Vara Criminal Ivanaldo

Bezerra, o defensor público federal
Wagner Ramos e o defensor público
estadual Paulo Maycon Costa. A Quinta
Jurídica é realizada pelo núcleo da Escola
de Magistratura Federal no Rio Grande do
Norte em parceria com o Instituto Potiguar
de Direito Público. As inscrições são gra-
tuitas e efetivadas mediante a doação de
dois quilos de alimentos não perecíveis.

CriminalísticaAbertas inscrições para edição do Quinta Jurídica no RN

Helena Fialho, Luiz Alberto Gurgel e Rogério Fialho


