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10SEXTA
Setembro

Aniversariantes
Erasmo Severino da Silva
Soservi/ Limpeza (sede)

Márcio Rodrigues de Oliveira
Soservi/Limpeza(sede)

Lúcia Amélia Barros Leal Ribeiro
Gab. Des. José Maria Lucena

José Carlos de Souza Silva
Subsecretaria de Controle Interno

Geovane Augusto G. Nascimento
Apoio Especial

Sábado - 11/09/2010

Juíza Federal Ara Cárita
Muniz da Silva
SJPE

Cinthia Gomes de Melo
MPS/Informática

Ângela Raposo G. de Melo Larré
Seção da Revista

Maria Verônica Amorim Brito
Subsecretaria do Plenário

Patrícia Mª Monteiro Souza Barbosa
Secretaria Judiciária

José Carlos Braz Diniz
Material e Patrimônio

Lauro Marques Júnior
Divisão de Administração Predial

Domingo - 12/09/2010
Rosivaldo Roberto da Silva
Soservi/Limpeza

Ébano Rodrigues Moreira
NIXCOMM/Informática

Inácio Almeida Galindo
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Alexandre Gomes de Menezes Jr
Gab. Des. Paulo Gadelha

Mônica Correia de Araújo
Secretaria Administrativa

Dia do Voluntário Social

O projeto piloto do Justiça
em Dia será implantado
primeiramente nos Tribunais
Regionais Federais, em
parceria com o Conselho da
Justiça Federal e a
Associação dos Juízes
Federais, afirmou a nova
corregedora geral da Justiça
Federal, ministra Eliana Calmon. Segundo
ela, o projeto buscará um julgamento
rápido, ao mesmo tempo em que oferecerá
assessoria de gestão individualizada a cada

Corregedora Eliana Calmon anuncia
projeto Justiça em Dia para os TRFs Encerram-se hoje, as inscrições para

o Concurso Nacional de Remoção
2010, que consiste na remoção a
pedido, mediante permuta. O edital
está publicado no Diário Oficial da União.
Para fazer a inscrição, os servidores devem
acessar o link “SINAR” (Sistema Nacional
de Remoção), no Portal da Justiça Federal
www.justicafederal.jus.br. Dúvidas podem
ser esclarecidas com a Subsecretaria de
Pessoal, ramal 9329.

Inscrições para
remoção nacional

gabinete. Depois, o Justiça em
Dia será estendido também à
Justiça Estadual para, ao final,
“devolver aos julgadores a
auto-estima perdida e a
credibilidade abalada”,
enfatizou. No que diz respeito
à atividade correcional, a
ministra disse que o CNJ,

através da Corregedoria, será implacável
com a corrupção, prática a ser banida do
âmbito do Poder Judiciário. “Terei
tolerância zero”, afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou, nesta quinta-feira (9), lei que
deve acelerar a tramitação do agravo de
instrumento. O recurso pode ser
interposto para questionar uma decisão
que não admitiu a subida de um recurso
extraordinário para o STF ou de um
recurso especial para o STJ. A nova lei
altera dispositivos do Código de Processo
Civil (Lei 5.869/1973) e estabelece que o
agravo não precisará mais ser protocolado
separadamente da ação principal, como é
atualmente. Agora, o agravo será
apresentado nos autos já existentes, sem
a necessidade de se tirar cópias de todo o
processo [instrumento] para anexar ao
agravo e iniciar novo trâmite.

A partir da próxima terça-feira (14), a
artista plástica Jéssica Martins irá dispor a
exposição Natura aos servidores do TRF5.
A mostra é composta por 22 trabalhos
que usam a técnica de tinta acrílica sobre
tela e retratam paisagens, jardins e
pássaros. Jéssica Martins, que já teve as
suas peças expostas no Ceará, Pará,
Berlim, Paris e em vários ateliês da cidade,
estudou pintura na Escola de Belas Artes
do Recife e Comunicação Visual na

Tramitação rápida para
o agravo de instrumento

Jéssica Martins expõe
telas no Tribunal

Universidade Federal de Pernambuco. A
mostra segue até o dia 6 de outubro e
reflete a preocupação desta Corte em
revelar e valorizar os artistas locais.


