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Março

Desembargador Federal
Lázaro Guimarães

Juiz Federal José
Maximiliano Machado

Cavalcanti
SJPE

Juíza Federal Janine de
Medeiros Souza Bezerra
SJRN

José Aurélio Loyo da Fonseca
Gab.Des.Francisco Cavalcanti

Marília de Aguiar Meira
Gab. Des.Francisco Wildo

Adjael Gomes Santiago
Segurança

José Renato Melo de Lima
Manut. Elevador

Sábado, dia 20
Henrique Silviano Almeida Viana
Gab. Des.Paulo Roberto

Wanessa Thomásia de Melo Pereira
Editoração

Dmitri Assis Ramos
Gab. Des. Barros Dias

André Luiz Lima da Silva
Informática

Marli de Melo Chaves
SOSERVI

Wilson Correia Florêncio L. Filho
Gab. Des. Barros Dias

Domingo, dia 21
Marilene Vicente dos Santos
SOSERVI

Ednaldo Vieira de Oliveira
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira

Gabriela Gonçalves Bueno
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Aniversariantes

A Seção Judiciária de
Alagoas enviou ao TRF5,
este mês, um caminhão
contendo 2,5 toneladas
de processos, cujos
papéis serão fragmenta-
dos e destinados a
doações para instituições
sociais, proporcionando
a geração de receita a
partir da reciclagem. A ação faz parte do
Planejamento Estratégico da Justiça
Federal da 5ª Região, norteando a
responsabilidade social e ambiental. Com
120 mil processos arquivados, a SJAL
está pondo em prática a Resolução do

SJAL encaminha para doação
2,5 toneladas de papel

Conselho da Justiça
Federal (CJF) que
estabelece a política de
gestão de autos findos,
processos judiciais
transitados em julgado e
arquivados. Apenas serão
conservados os processos
de valor histórico,
probatório e informativo da

Justiça Federal. A próxima etapa visa
processos referentes às ações ordinárias,
dos quais 5 mil já estão prontos. Para que
as partes possam se inteirar e requisitar
os autos para guarda particular, em 90
dias será lançado o edital de eliminação.

“Justiça sem burocracia” é o tema
central da sétima edição do
Prêmio Innovare, que foi lançado na
manhã de ontem, no Pleno do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em cerimônia
conduzida pelo ministro Cesar Asfor
(presidente do STJ). Em seu discurso,
ele ressaltou a importância do esforço
conjunto de instituições na luta para que
todos sejam alcançados por uma justiça
rápida, transparente, humanizada e que
enxergue em cada processo uma vida. O
prêmio Innovare busca identificar as
inovações na Justiça brasileira que
mostrem a eficiência, o alcance social e
a desburocratização de processos
jurídicos. As inscrições podem ser feitas
até o dia 31 de maio. Informações e
inscrições: www.premioinnovare.com.br.

STJ sedia lançamento
da VII edição do
Prêmio Innovare

Nesta sexta-feira, a Justiça Federal na
Paraíba (JFPB) realiza a 2ª praça do
leilão judicial unificado de bens relativos
a processos que tramitam nas 5ª e 10ª
varas federais, situadas em João Pessoa
e Campina Grande, respectivamente. O
leilão acontecerá, a partir das 9h, de
modo presencial no auditório da JFPB
(João Pessoa) e telepresencial (Campina
Grande), através de videoconferência.

JFPB realiza 2ª praça
de leilão unificado

A Asserjufe-PE mantém convênios com
diversos estabelecimentos comerciais,
serviços e lazer, que oferecem descon-
tos e facilidades no pagamento. Também
criou o sistema Cred-Cheque, que per-
mite aos associados realizarem compras
e só pagarem no final do mês. A entrega
do Cred-Cheque acontece no Posto da
Asserjufe (3º andar), a partir do dia 11 de
cada mês. Informações: 9581.

Asserjufe-PE oferece
facilidades a associados
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Dia da Escola
Dia do Artesão


