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Via Legal: da realidade às telas de
cinema
A história é de João Estrella, um rapaz carismático e popular, criado na Zona
Sul do Rio de Janeiro, que sem precisar subir morros e nem usar armas se
tornou um dos maiores traficantes da alta sociedade carioca. Um jovem que
aos 14 anos começou a fumar maconha, movido pela curiosidade e pela busca
de avenura, e que entrou no submundo do tráfico aos 28 anos, quando teve de
negociar um prazo para o pagamento de cinco gramas de cocaína. A matéria
do Via Legal preparada pelo TRF- 2ª Região conta essa trajetória e fala do
processo julgado pela Justiça Federal, no qual João Estrella foi condenado a
ficar dois anos internado em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
Atenção aos horários de exibição:

                       TV Justiça : Quarta -Feira - 20h30
                       TV Cultura: Sábado- 8h
                       TV Brasil: Sábado 8h30
                        Canal Vivax: Segunda-Feira 13h30

Pré-requisitos: estudantes que estejam cursando,
à época da admissão, entre o 6.º e o 9.º períodos
de Direito em uma das faculdades conveniadas
(Unesc).
Vagas: 01 para contratação imediata, além de
cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Valor da bolsa: R$ 415,00
Inscrições: gratuitas, no período de 16 a 25 de
abril pelo e-mail 01vf-col@jfes.jus.br (obrigatório
constar como assunto: “Inscrição EMARF”).O formulário para inscrição e o edital
encontram-se disponíveis no site www.jfes.jus.br.
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Suspenso expediente de 23 de abril
no TRF e na SJ-RJ
O expediente no TRF 2ª Região e na SJ/Rio de Janeiro será suspenso no dia 23 de
abril, em virtude do feriado instituído pela Lei Estadual nº 5.198, de 2008, referente
ao Dia de São Jorge.  A determinação consta da Portaria nº 312, de 10 de abril de
2008, na qual o presidente do TRF também ordena a prorrogação, até o primeiro dia
útil subseqüente, dos prazos processuais que vencerem no dia 23 de abril.
www.trf2.gov.br

 Varas em inspeção de

05 a 09 de maio
2ª  Vara Criminal

3ª  Vara de Execução Fiscal
2ª  Vara Federal de Cachoeiro


