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A servidora Luanda Mara Godi-
nho de Araújo, técnica judiciária 
– área administrativa, lotada na 
Justiça Federal de Pernambuco, 
no Recife, deseja permutar com 
servidor pertencente ao quadro 
da Justiça Federal da Paraíba - 

João Pessoa/PB. Contatos e mais 
informações: luanda@jfpb.jus.br 

ou (81) 2108 - 4256
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JFPB divulga edital para o XI volume da Revista Parahyba Judiciária

de Agosto

TERÇA

TRF5 adota PJeOffice, aplicativo que  
aumenta praticidade no uso do sistema PJe

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

vai incorporar ao PJe, a partir 
deste sábado (5), o PJeOffi-
ce, aplicativo disponibilizado 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) para assinatura 
eletrônica de documentos e 
processos em modo offline, 
por meio de certificação di-
gital. Com o novo software, 
a gestão dos processos na 
5ª Região deve ser otimiza-
da, proporcionando maior prati-
cidade na utilização do PJe, sem 

Aniversariantes

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) está selecionando artigos 
e trabalhos jurídicos para o Volu-
me XI da Revista Parahyba Judici-
ária, que terá como tema “Orga-
nizações criminosas, corrupção e 
lavagem de dinheiro”. Os traba-
lhos deverão ser entregues pes-
soalmente até o dia 29/09/2017, 

prejuízo à segurança. Com o PJeO-
ffice, o usuário pode assinar vários 

dores do Direito, a exemplo de 
magistrados, professores, advoga-
dos, auditores, membros do Mi-
nistério Público e de Tribunais de 
Contas, bem como estudantes de 
cursos de pós-graduação lato sen-
so, mestrado e doutorado na área 
jurídica. Edital e mais informações: 
www.jfpb.jus.br / (83) 2108-4005 / 

na Biblioteca Juiz Federal Agnelo 
Amorim, da Seção Judiciária da 
Paraíba (Rua João Teixeira de Car-
valho, 480, Brisamar, João Pessoa/
PB), ou via postal, para moradores 
de outros estados, com aviso de 
recebimento para o mesmo en-
dereço. Poderão ser submetidos 
trabalhos elaborados por opera-

documentos sem a ne-
cessidade de informar o 
PIN diversas vezes, tendo 
garantida a validade ju-

rídica dos seus arquivos e proces-
sos, ou seja, um significativo ga-
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A ANSERJUFE informa que man-
tém convênio com a Aliança 
Francesa, oferecendo aos as-
sociados 20% de desconto em 
todos os cursos, exceto material 
didático, matrícula, cursos pro-
mocionais e de férias. Para solici-
tar sua declaração de desconto, 
basta enviar um e-mail para con-

venios@anserjufe.org.br. As uni-
dades estão localizadas na Rua 
Amaro Bezerra, nº 466, Derby, 
Recife/PE e Av. Engenheiro Do-
mingos Ferreira, nº 2238, Boa Via-
gem, Recife/PE. Mais informações 
podem ser obtidas pelos telefo-
nes (81) 3202-6262 / 3325-4312 
ou através do site http://af.rec.br/

nho de tempo e racionalização 
do trabalho. As funcionalidades 
do aplicativo foram apresenta-
das, na última sexta (28), aos ju-
ízes federais Frederico Azevedo, 
diretor do Foro da Seção Judi-
ciária de Pernambuco (SJPE), e 
Joaldo Karolmenig de Lima Ca-
valcanti, da 32ª Vara Federal de 
Pernambuco (Garanhuns/PE). O 

software será adotado em conjun-
to por todas as seções judiciárias 
da Justiça Federal na 5ª Região.

parahybajudiciaria@jfpb.gov.br.
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