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TRF5 doa veículo
à Polícia Civil

Justiça Federal da PB promove leilão judicial

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Projeto de expansão do Sistema
Creta é apresentado ao CNJ
Representantes do
Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e
dos Tribunais Regio-
nais Federais estive-
ram em Sergipe para
conhecer o projeto
de expansão do Sis-
tema de Tramitação
de Processos Digi-
tais Creta, utilizado pelos Juizados Es-
peciais Federais da 5ª Região. O juiz fe-
deral Arthur Napoleão Teixeira Filho (di-
retor em exercício do Foro de Sergipe)
recebeu o grupo interessado em verifi-
car de que forma a experiência exitosa
pode ser aplicada em projeto nacional.

O Sistema Creta, uti-
lizado pioneiramente
na Seção Judiciária
de Sergipe, propor-
ciona celeridade pro-
cessual e redução
de custos com mate-
rial de escritório,
além de facilitar o tra-
balho dos servidores

com o fim de tarefas manuais, como nu-
meração de feitos, juntada de petição,
carimbos e confecção de expedientes. O
Sistema Creta  ganhou todos os prêmios
a que concorreu, inclusive o III Prêmio
Innovare, concedido pela Presidência da
República às melhores práticas jurídicas.

Será realizada, no próximo dia 28, a
partir das 9h, a primeira praça de novo
leilão judicial promovido pela Seção Ju-
diciária da Paraíba. O evento ocorrerá
simultaneamente em João Pessoa, no
auditório da SJPB, e na Subseção Judi-
ciária de Campina Grande. Os bens lei-
loados, maioria resultante de dívidas
junto à Fazenda Nacional e ao INSS,
deverão ser exibidos em datashow,

permitindo aos interessados uma avalia-
ção mais detalhada dos materiais
ofertados. Haverá, ainda, uma novidade
durante este leilão. A 10ª Vara Federal
de Campina Grande vai inaugurar o pro-
jeto Empório Judicial, onde será possí-
vel a venda direta de bens pela internet
ou pessoalmente. Outras informações e
o edital do leilão estão disponíveis no
site da Justiça Federal www.jfpb.jus.br.

A Polícia Civil de Pernambuco recebeu,
este mês, a doação de um automóvel
Ômega (1998), que estava em desuso
nesta Corte. A entrega foi formalizada du-
rante encontro entre os diretores do
TRF5 Sorária Caio (Diretoria Geral) e
Carlos Maurício Melo (Apoio Especial)
com o delegado Reginaldo Francisco.

Tribunal revitaliza área
verde do edifício-sede
Com o objetivo de recuperar o espaço verde do
edifício-sede, o Setor de Paisagismo, Sustenta-
bilidade e Acessibilidade da DIAP intensificou,
no último sábado, os serviços de poda e limpe-
za nos tamarineiros e sombreiros do estaciona-
mento. A programação, supervisionada pela ar-
quiteta Flávia Cabral de Melo, faz parte de uma série de ações que estão em an-
damento, a exemplo do replantio de mudas e embelezamento dos jardins.

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Ramal: 9581.

Asserjufe

Está disponível na Intranet uma lista
telefônica completa. O usuário pode-
rá fazer a busca pelo nome do servi-
dor ou pelo setor. Qualquer sugestão
ou correção de dados deverá ser fei-

ta à DG, através do ramal 9287.

Lista Telefônica


