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Lúcia 
Carvalho

rofissionais 
da Secretaria 
Judiciária e 

da Subsecretaria 
de Tecnologia da 
Informação (STI) 
do TRF5, junta-
mente com a em-
presa INFOX, apre-
sentam amanhã 
(29) a nova versão 
do Processo Judi-
cial Eletrônico (PJe) para servidores 
da Seção Judiciária de Alagoas 
(SJAL), advogados e procuradores 
que atuam na Justiça Federal. A 
apresentação ocorre após a atuali-
zação do referido sistema na SJAL, 

última a receber 
a nova versão. 
O trabalho será 
coordenado pela 
diretora da Se-
cretaria Judiciária, 
Telma Mota. Pela 
manhã, as funcio-
nalidades do PJe 
serão apresenta-
das para servido-
res das varas da 

Justiça Federal que utilizam o PJe. 
No período da tarde, das 14h às 
17h, a apresentação será destina-
da a advogados e procuradores. O 
treinamento ocorrerá no miniaudi-
tório da JFAL.

Nova versão do PJe é
apresentada em Alagoas

A desembargadora federal Margarida 
Cantarelli participa hoje do 4º Congres-
so Brasileiro de Escritores em Pernam-
buco, que será realizado no Centro de 
Convenções, a partir das 10h. A magis-
trada vai debater o tema “História na 
Literatura”, às 15h30.

Desembargadora 
Margarida Cantarelli 
participa de debate 
literário

O desembargador federal Edilson 
Nobre profere palestra sobre “Ju-
risdição constitucional e direitos 
fundamentais” nesta sexta-feira 
(30), na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), durante o III Con-
gresso Paraibano de Direito Eco-
nômico, promovido pela UFPB e 
pelo Centro Universitário de João 

Pessoa (UNIPÊ). O Congresso terá 
como homenageado o professor 
Gomes Canotilho, da Universida-
de de Coimbra.

No período de 3 a 7/10, o Núcleo 
de Conciliação da Justiça Federal 
de Pernambuco (JFPE) realiza um 
ciclo de negociações do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH) 
voltado, exclusivamente, para os 
mutuários do Condomínio Resi-
dencial Boa Viagem II.  O mutirão 
será realizado no edifício-sede da 

JFPE. A previsão dos organizadores 
é que sejam realizadas, aproxima-
damente, 50 audiências por dia. 
Serão beneficiados 261 mutuários, 
originais ou cessionários/ocu-
pantes (munidos de procuração 
pública), previamente convocados 
pela empresa Gestora de Ativos da 
Caixa Econômica Federal (Emgea).

Conciliação para condomínio residencial

Edilson Nobre palestra 
em Congresso sobre
Direito Econômico

Estagiários de Nível Médio do 
TRF5 iniciam, no próximo sába-
do, na Esmafe5, um curso sobre 
informática básica. Os 25 partici-
pantes receberão noções básicas 
em microsoft word, excel, windows 
xp, power point e outlook. A capa-
citação será oferecida a todos os 
aprendizes aprovados na seleção 
de estágio e visa à qualificação e 
ao desenvolvimento dos estudan-
tes. As aulas serão ministradas, 
voluntariamente, pelo servidor 
Johnmary Araújo, da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação (STI), 
até o dia 19/11, durante os sába-
dos, das 8h às 12h.

Estagiários de nível 
médio participam 
de capacitação

Telma Mota


