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A 5ª Região da Justiça
Federal, que compreende os
Estados de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Sergipe, já
está integrada ao Supremo
Tribunal Federal (STF), via
Sistema Creta. Com a
integração on-line, as Turmas
Recursais dos seis Estados
podem enviar os recursos
extraordinários diretamente ao Supremo,
através do próprio sistema virtual. Os
primeiros recursos foram enviados com
sucesso pela Turma Recursal da

Justiça Federal da 5ª Região
realiza integração virtual

Paraíba, que funcionou como
projeto-piloto, desde o final de
março. Nesse período, a TR
na Paraíba já utilizou o
sistema e-STF no envio de
oito processos para
julgamento de recursos
extraordinários. De acordo
com o desembargador federal
Rogério Fialho Moreira
(Coordenador Regional dos

Juizados Especiais Federais), “o envio
de recursos extraordinários, pelo
caminho virtual, é um grande passo na
busca da celeridade processual”.

O tema “Direito de
Propriedade no
Poema Morte e Vida
Severina, de João
Cabral de Melo Neto”
será discutido por
especialistas durante
o IV Seminário
Direito e Literatura -
É a Parte que te

Cabe deste Latifúndio, que acontece
amanhã, a partir das 9h, no auditório
G2 da Unicap (Boa Vista). O
desembargador federal Francisco
Cavalcanti (professor da UFPE) vai
debater o assunto com o poeta Marcus
Accioly e as professoras Izabel
Guimarães (procuradora da República)
e Andréa Campos (coordenadora de
Direito e Literatura da Unicap).

Francisco Cavalcanti debate Direito de Propriedade

Nesta segunda-feira, às
15h, na Sala das Turmas
(2º andar), a servidora
Soraya Portugal vai
prestar esclarecimentos
sobre o Sistema Integra-
do de Avaliação de De-
sempenho Funcional
(SIADES), procedimento unificado para
avaliar servidores em Estágio Probatório,
Progressão Funcional ou Promoção.
Para tirar dúvidas de servidores e ges-
tores, o NDRH ainda oferece outra opor-
tunidade, na próxima sexta-feira, às 10h,
no mesmo local. Informações: 9804.

NDRH esclarece
sobre avaliação de
desempenho

Estima-se que, no Brasil, o cigarro
seja a causa de morte de 80 mil
pessoas por ano, alerta o PrevFumo,
projeto da Unifesp (Universidade
Federal de São Paulo/Escola Paulista
de Medicina). O PrevFumo oferece
tratamento para quem quer largar o
vício e através do site
(www.prevfumo.med.br) é possível
verificar algumas dicas. Para incentivar
os fumantes a largar o vício, o projeto
informa que há muitos benefícios a
curtíssimo prazo. Quando se larga o
vício de fumar,
por exemplo, em
um dia já há
redução do
risco de ataque
cardíaco e, em
um ano, o
risco de
doença
coronária cai
pela metade.

Fonte: PrevFumo/
Unifesp.

Combate ao fumo

O Tribunal de Justiça de São Paulo

(TJSP) realizará concurso para

preencher 150 vagas de juiz. Poderão

participar do concurso bacharéis em

Direito com, pelo menos, três anos de

atividade jurídica. As inscrições podem

ser feitas de hoje até o dia 8 de junho.

Outras informações: www.vunesp.com.br.

Inscrições abertas para
concurso de juiz no TJSP

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)


