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Benefícios da
informatização e
delitos cometidos
no uso da rede
mundial de
computadores são
alguns dos
aspectos a serem
debatidos no
curso “O Direito
na Sociedade Informacional”, promovido
pelo Tribunal e Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região, no período de 8 a
10 de junho. O curso faz parte do Plano
Nacional de Aperfeiçoamento e de Pes-
quisa para Juízes Federais e as inscri-
ções devem ser feitas até as 18h do dia

Esmafe5 promove curso Direito
na Sociedade Informacional

29 de maio, pela
Internet. As aulas
serão realizadas
na sede da
Esmafe5 e trans-
mitidas por
videoconferência
para as Seções
Judiciárias vincu-
ladas (Pernam-

buco, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Sergipe). Os desembar-
gadores federais Luiz Alberto Gurgel de
Faria (presidente do TRF5) e Lázaro
Guimarães (diretor da Esmafe5) partici-
pam da solenidade de abertura do curso,
no próximo dia 8, às 10h, no Anexo I.

Nos dias 2 e 16 de junho, a 9ª Vara da
Justiça Federal no Ceará (JFCE) realiza
leilão de bens penhorados. O leilão
ocorrerá às 13h, na Sala de Treinamento,
no 15º andar do edifício-sede. A lista de
bens inclui casas, terrenos e salas
comerciais, avaliados entre R$ 16 mil e
R$ 4 milhões. Maquinários diversos e

veículos, tais como kombi, motos, ônibus,
caminhonetes e automóveis com valores
entre R$ 1,5 mil e R$ 20 mil. A relação
dos bens (especificação, localização,
área, benfeitorias) e as condições para
arrematação podem ser conferidas no
endereço www.gracamedeirosleiloes.lel.br,
ou pelo telefone (85) 3246.2207.

JFCE realiza leilão de bens penhorados

No período de
1º a 12 de
junho, a Justiça
Federal no Rio
Grande do
Norte (JFRN)  estará com inscrições
abertas para a XII Seleção de Estagiários
de Direito. De acordo com o regulamento,
podem se inscrever estudantes a partir do
5º período em instituições que tenham
Termo de Cooperação com a Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte. Para
se inscrever basta acessar o site
www.jfrn.jus.br e clicar no banner XII
Processo Seletivo. O edital contendo o
regulamento também pode ser acessado
na página eletrônica da JFRN.

Inscrição para
estágio em Direito
na JFRN

Nesta quinta-feira, às 20h30, o desembargador federal
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas vai abordar o tema
“Ética na Política do Judiciário”, durante o  III Encontro
da Magistratura Alagoana. A palestra do vice-presidente
do TRF5 está contida na programação do evento, que
segue amanhã, no Hotel Salinas, em Maceió.

Marcelo Navarro fala sobre
Ética no Judiciário

Comunicado

Os estudantes universitários, que
estagiam no TRF5, deverão apresentar
o calendário de provas estabelecido
pela faculdade. O Setor de
Acompanhamento de Estágio de Nível
Superior informa que o documento
deve ser entregue aos supervisores. A
medida tem o objetivo de facilitar o
acompanhamento da frequência
durante o período/horário em que o
estudante ficará ausente da unidade de
lotação. Outras informações com
Myriam, ramal 9835.

Estagiário deve
apresentar calendário
de provas
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