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Edição nº 71

Perfil
Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia pro-
movido pelo TRF/
5ª, sobre o tema
“O Papel Social da
Justiça Federal:
Garantia de Cida-
dania”. O concur-
so é alusivo aos
15 anos desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia
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Pernambuco ganha Juizado Virtual

Conselho produz
programa infantil José Baptista faz correição na Paraíba

Pratos do Dia

Recifense, Stênio Alcântara de Barros e
Silva ingressou no TRF através de
concurso público, em 89, e já passou por
um bom número de setores desta Corte.
Lotado atualmente na 4ª Turma,
Alcântara começou na 1ª Turma, já

trabalhou no Patrimônio,
Distribuição, Jurisprudên-
cia e nas 2ª e 3ª Turmas.
Formado em Economia
pela UFPE, o técnico
judiciário gosta de jogar
futebol nas horas vagas.

Depois de implantado na
Seção Judiciária de Sergi-
pe, o Juizado Especial Fe-
deral Virtual começa a ser
implantado também na Se-
ção Judiciária de Pernam-
buco. Com o novo siste-
ma, qualquer das partes
envolvidas em questões previdenciárias
podem dar entrada em seus processos
através da Internet. Os advogados serão
cadastrados para poder consultar prazos,
decisões e pendências sem ter que
esperar pela publicação no Diário Oficial

da União. Afinal, todos os
atos processuais
praticados pelo Juizado
serão disponibilizados na
Internet. De acordo com a
juíza Joana Carolina Lins,
da 14ª Vara Federal em
Pernambuco, “o novo

sistema oferece uma série de benefícios,
além de agilizar os processos, promover a
economia de gastos com papel e
cartuchos de impressoras”. O Juizado
Especial Federal Virtual deve entrar em
operação na próxima semana.

O diretor do Foro da
Seção Judiciária da
Paraíba, juiz federal
Rogério Fialho, e o
corregedor da
Justiça Federal da
5ª Região,
desembargador
federal José
Baptista de Almeida
Filho, realizaram
visitas de cortesia,
última quinta-feira, ao presidente da OAB-
PB, Arlindo Delgado, e ao presidente do
Tribunal de Justiça da Paraíba,
desembargador Plínio Leite Fontes. Na
ocasião, o representante dos advogados
paraibanos mostrou a instalação do novo
auditório da entidade. Já no TJ-PB, Plínio

Leite falou da
satisfação de
receber o
representante
do TRF/5ª na
sede da
Justiça do
Estado.
O corregedor
se encontra
em João
Pessoa

acompanhando os trabalhos da
correição anual nas cinco varas da
Justiça Federal na Paraíba,
concluídos na sexta-feira (23). Na
próxima semana, será a vez de
visitar a Subseção de Campina
Grande.

Fígado acebolado
Bode guisado
Carne-de-Sol

Filé de peito na chapa
Filé de peixe a doré

Já estão sendo gravados os
primeiros episódios da próxima
produção para TV do Centro de
Produção de Programas para TV do
Conselho da Justiça Federal (CJF).
Trata-se de um programa infantil,
realizado pela técnica da animação,
com a utilização de bonecos como
personagens. O Centro de Produção
funciona no CJF e tem a participação
dos cinco Tribunais Regionais
Federais e do Superior Tribunal de
Justiça. Este é o primeiro programa
do gênero (voltado para o público
infantil) a abordar, de forma didática,
um assunto considerado difícil de
entender até mesmo pelos adultos: o
funcionamento da Justiça.


