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Reformas no TRF5: estacionamento 
também é requalificado

JFPB divulga o cronograma de leilões para 2012

Julgamento do caso Ceci Cunha: acesso 
à sede da JFAL está limitado

CNJ busca auxílio dos tribunais para 
promoção da saúde no Judiciário

Dia Internacional do Riso

Em virtude do 
julgamento dos 
acusados pela 
morte da ex-
-deputada federal 
Ceci Cunha e seus 
parentes, desde a 
última segunda-
-feira o acesso à 
sede da Justiça Federal em Ala-
goas (JFAL) está sendo permitido 
apenas às pessoas devidamente 
credenciadas, observado o limi-
te da capacidade do prédio e o 
atendimento judiciário. A medida 
tem o objetivo de garantir a segu-
rança e evitar tumultos. Durante 

o julgamento, 
o presidente 
do Tribunal do 
Júri, juiz federal 
André Luís Maia 
Tobias Granja, 
também proibiu 
quaisquer tipos 
de manifesta-

ções dentro das dependências da 
Justiça Federal, como panfletos e 
materiais similares. Para permitir 
que as pessoas acompanhem o 
julgamento ao vivo, sem precisar 
se deslocar até o local do evento, 
a JFAL disponibilizou o link  
www.jfal.jus.br/julgamento

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) divulgou, na segunda-feira 
passada, o Cronograma Anual 
dos leilões judiciais unificados 
que serão realizados este ano. O 
primeiro leilão de 2012 ocorrerá 
no dia 23/03, em primeira praça, 
e 02/04, na segunda, nas moda-
lidades presencial, telepresen-
cial (videoconferência) e virtual 

(pela internet). No Leilão Judicial 
Unificado realizado pela JFPB, os 
bens disponíveis em todas as varas 
federais  são incluídos no evento. 

Datas do 1º Leilão 23/03/2012 02/04/2012
Datas do 2º Leilão 04/07/2012 16/07/2012
Datas do 3º Leilão 16/10/2012 26/10/2012

Mais informações pelo telefo-
ne (83) 2101-9102 ou pelo site 
www.jfpb.jus.br. Confira abaixo o 
cronograma:

LEILÃO EFICAZ  2012 (CRONOGRAMA ANUAL-JFPB)

Os programas bem sucedidos 
relativos à promoção da saúde e 
da qualidade de vida dos magis-
trados e servidores, dos diversos 
tribunais, servirão como base para 
o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) elaborar propostas de um 
modelo que sirva para todo o 
Judiciário. A decisão foi tomada, 

na última segunda-feira, duran-
te reunião do grupo de trabalho 
criado pelo CNJ para auxiliar os 
tribunais que demonstraram pre-
ocupação com os índices de licen-
ças e afastamentos causados por 
doenças decorrentes do trabalho, 
a exemplo do stress, ansiedade e 
depressão.

A Subsecretaria de In-
fraestrutura e Adminis-
tração Predial (SIAP), 

com o intuito de cuidar da 
manutenção do prédio, está 
providenciando reformas e re-
vitalizações nas dependências 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 desde o 
recesso. O estacionamento, 
por exemplo, foi todo restau-
rado: as setas sinalizadoras, as 
faixas de pedestres e as demarca-
ções das vagas dos carros recebe-
ram um reforço na pintura e foram 
recuperadas, proporcionando mais 

segurança para quem transita pela 
área. De acordo com Ernani Luce-
na, diretor em exercício da SIAP, o 
próximo passo é recuperar a pin-

tura das letras que marcam 
algumas vagas pré-estabele-
cidas, como as dos diretores 
e gabinetes.
Desembargadores – A refor-
ma do prédio da Caixa Eco-
nômica Federal também está 
a todo vapor. Hoje será ini-
ciada a demolição de alguns 
trechos da garagem privativa 
dos desembargadores fede-
rais desta Corte. O objetivo é 

construir a abertura do novo aces-
so privativo dos magistrados, que 
será feito a partir da entrada do 
novo edifício.


