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Dia do Gráfico

O Diário de Justiça Ele-
trônico do Superior
Tribunal de Justiça
(STJ) dispõe, a partir
deste mês, de quatro
novas modalidades de
busca. Os novos crité-
rios incluem a pesquisa
de documentos pela
unidade do STJ
encaminhados para
publicação ou pelos tipos de documen-
tos disponíveis, tais como despacho/
decisão, súmula etc. Além disso, tem a
opção de download integral de todos os
documentos constantes da edição
consultada. A opção “íntegra para

download” permite que
o usuário copie para o
seu computador, em
formato PDF, todos os
documentos da edição
em que for realizada a
consulta. Os documen-
tos são condensados
em um único arquivo,
que poderá ser consti-
tuído por centenas ou

milhares de páginas, dependendo da
edição do dia. Disponibilizado desde
outubro de 2007, o Diário Eletrônico
contém todas as publicações do Tribunal
com certificação digital pela AC-Jus,
vinculada à ICP-Brasil.

Diário de Justiça Eletrônico
ganha novas opções de busca No dia 20 de feverei-

ro, o TRF5 e a Caixa
Econômica Federal
promoverão a palestra
“Finanças pessoais,
os aspectos com-
portamentais e a utili-
zação de ferramentas
para planejamento e
gerenciamento
financeiro”. O tema
será abordado pelo
conferencista João Carlos Sá
Leitão (Superintendência
Regional da Caixa - Segmento Judiciário)
e o público-alvo são servidores, estagiá-
rios e terceirizados do Tribunal. O evento
tem início às 16h, na Sala das Turmas (2º
andar do edifício-sede).

Palestra aborda
Finanças Pessoais

Os dispositivos USB podem se tornar
uma ameaça à saúde dos
computadores e à segurança das
informações das organizações. Como
os computadores não foram feitos
para serem controlados, os gerentes
de tecnologia têm dificuldade de

controlar os acessos, principalmente
através de dispositivos como pen drives,
hardwares externos, iPods, Mp3
players, entre outros. Esses dispositivos
externos podem ser condutores de
arquivos com códigos maliciosos que
ameaçam a segurança dos dados da

empresa, além de servirem como
instrumento para fuga de informações
sigilosas. Fique atento e tenha
cuidado ao colocar um dispositivo
USB desconhecido no seu
computador pessoal ou do trabalho.
Informações: 9360 ou 9318.

Dispositivos USB X Segurança

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) abriu concurso público para Juiz
de Direito Substituto. O edital está
disponível no site www.tjmg.gov.br/ejef e
os interessados têm até o dia 15 de
fevereiro para efetuar suas inscrições
através do site www.fundep.br.

TJMG abre concurso
para juiz de Direito

No meio da folia, muita
gente perde documentos,
celulares, chaves e outros
pertences. Hoje e amanhã,
quem perdeu objetos deve
se dirigir à sede da
Prefeitura do Recife (térreo).
A partir do dia 11 de
fevereiro, os documentos
seguem para a Agência
Central dos Correios (Av.
Guararapes).

Documentos
perdidos

Supremo aprova anteprojeto que
regulamenta PCS.


