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Aniversariantes
Juiz Federal
Luiz Praxedes Vieira da Silva
SJCE

Sílvio Ferreira de Lima
Material e Patrimônio
Lisiane Rodrigues Cavalcanti
4ª Turma
Alena Pessoa Cantarelli
Seção de Jurisprudência
Raquel Viviane Amorim Pacheco
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante
Maria Cláudia de Barros Melo
Divisão da 2ª Turma

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A Escola de
Magistratura Federal da
5ª Região promove, no
período de 17 a 25 de
abril, o Curso de
Iniciação à Magistratura
para 22 novos juízes
federais substitutos,
aprovados no  VIII e IX
concursos públicos promovidos pelo
TRF5. De caráter interdisciplinar, o curso
está dividido em quatro módulos (84h/
aula), a serem realizados no auditório da
Esmafe5 (Anexo I). Os

desembargadores
federais José Baptista
de Almeida Filho
(presidente do TRF5) e
Margarida Cantarelli
(diretora da Esmafe5)
dirigem a solenidade de
abertura do curso, às 9h
da próxima quinta-feira.

A programação inclui palestras, painéis,
exposições, debates, mesa-redonda,
visita a uma Vara Federal e seminários,
onde serão abordados temas de
interesse da atividade judicante.

Esmafe5 promove Curso de
Iniciação à Magistratura

A Tabela Única de Petições,
elaborada pelo Comitê Gestor
das Tabelas Processuais da
Justiça Federal, foi aprovada
pelo Conselho da Justiça
Federal. A nova tabela busca
uniformizar a nomenclatura
usada para a classificação das petições
dos processos judiciais no âmbito da
Justiça Federal de primeiro e segundo
graus. A tabela única tem o objetivo de
facilitar o acesso aos documentos
judiciais e à classificação nos sistemas
eletrônicos, de modo a promover
celeridade, transparência e segurança no
fluxo das informações processuais. O
CJF, os Tribunais Regionais Federais e o
Conselho Nacional de Justiça celebraram
acordo para a criação de um sistema
processual único para a Justiça Federal,
que provoca mudanças na
movimentação processual, inclusive no
que se refere à substituição do papel
para o meio eletrônico.

CJF aprova Tabela
Única de Petições

Até o dia 28 de abril,  a Revista
Parahyba Judiciária receberá artigos
jurídicos para  a sétima edição. Opera-
dores do Direito, estudantes de cursos
de pós-graduação, mestrado e doutora-
do na área jurídica poderão encaminhar
trabalhos, que serão submetidos à aná-
lise e seleção da Comissão. A entrega
deve ser feita na Biblioteca da Seção
Judiciária da Paraíba ou via postal, com

aviso de recebimento,
para a Biblioteca Juiz
Federal Agnelo Amorim
Filho (Rua João Teixeira
de Carvalho, 480,
Brisamar- João Pessoa/
PB - CEP 58031-900).
Informações: (83)
216.4005 ou
parahybajudiciaria@jfpb.gov.br.
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A Diretoria Geral
determinou aos setores
responsáveis pelos
serviços de conservação e
limpeza, jardinagem e oficina
que intensifiquem os cuidados
para eliminar pontos de água
parada. Para
combater a
dengue, é
preciso
acabar com o
mosquito que
transmite a
doença. Temos que fazer a
nossa parte!

Combate à
dengue

Dia da Conservação
do Solo

O aniversário de 200 anos do
Judiciário Independente no Brasil é
comemorado, hoje, com homenagem
no Congresso Nacional.


