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A Justiça Federal
em Alagoas (JFAL)
arrecadou um total
de R$ 14.662.069,77,
nos meses de
agosto e setembro,
no leilão judicial
realizado pela 5ª
Vara Federal - Priva-
tiva das Execuções
Fiscais. Durante o evento, foram contabi-
lizados 14 arremates de bens móveis e
imóveis, além de 35 suspensões de
execuções, com parcelamento de débi-
tos. Os valores parcelados atingiram a
quantia de R$ 12.168.569,77. O total de
recursos deve-se, sobretudo, às vanta-
gens da Lei nº 11.941/2009, denominada

JFAL contabiliza R$ 14,6 milhões
arrematados em leilão judicial

de “Refis da Crise”,
que permitiu novo
parcelamento para
os devedores da
União Federal. A lei
prevê a flexibiliza-
ção dos prazos e
novas chances
para os devedores
da União

regularizarem a sua situação. O leilão,
realizado de forma presencial e via
internet, foi proveniente das execuções
judiciais relativas aos débitos com a
Caixa Econômica Federal, conselhos
fiscalizadores do exercício das
profissões, Fazenda Nacional, INSS e
outras entidades do Governo Federal.  

Os trabalhos produzidos pelos filhos de magistrados e
servidores do TRF5, para o projeto Criança Talento, foram
reunidos em um livro que será lançado no dia 15, durante tarde
de autógrafos, dentro das comemorações do Dia da Criança. A
obra reúne aproximadamente 60 trabalhos (textos, poesias,
desenhos, pinturas) produzidos por crianças de 5 a 11 anos. O
projeto Criança Talento está na 3ª edição e visa estimular o gosto
da garotada pelas artes e valorizar os dons artísticos de cada uma.

Tarde de autógrafos no Criança Talento 2009

O cônsul-geral da Argentina, Alejandro
Suarez Hurtado, visitou, na manhã da últi-
ma segunda-feira, o presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto Gur-
gel de Faria. Há três meses no cargo, o
cônsul está em Pernambuco realizando
uma série de encontros com autoridades
das áreas jurídicas, políticas e empresariais.

Presidente recebe
visita do cônsul
argentino

Desde a semana passada, vídeos do
Conselho Nacional de Justiça e do Supre-
mo Tribunal Federal estão disponíveis no
canal Youtube (maior comunidade de
vídeos online do mundo). Fruto de acordo
de cooperação técnica, a iniciativa tem o
objetivo de levar à sociedade, de forma
moderna e transparente, informações
jurídicas que repercutem diretamente na
formação da cidadania e no fortalecimento
do Estado de Direito. Para assistir,basta
acessar www.youtube.com/cnj.

CNJ e STF firmam
parceria com Youtube

A Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) promove, de
29 a 31 de outubro, o XX
Congresso Brasileiro de
Magistrados. O evento tem o
objetivo de estimular a reflexão
sobre a necessidade de um
maior engajamento de todos os
segmentos da magistratura

brasileira, na administração do
Poder Judiciário. Durante três
dias, juízes de todo Brasil
discutirão os mecanismos de
aperfeiçoamento na gestão do
Poder Judiciário, com vistas a
maior transparência, celeridade
e democracia. Inscrições pelo
site www.amb.com.br.

AMB promove XX Congresso Brasileiro de Magistrados

Alejandro Hurtado e
Luiz Alberto Gurgel


