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Dia Nacional do Bombeiro

O Superior Tribunal de
Justiça (STJ) suspendeu
todos os prazos dos
processos em tramitação,
de hoje a 31 de julho,
período do recesso
forense. Eles voltam a fluir a partir de 1º
de agosto. A suspensão dos prazos está
prevista no artigo 66, parágrafo 1º, da Lei
Complementar nº 35/79 e nos artigos 81
e 106 do Regimento Interno do STJ. O
semestre judicante foi encerrado na
manhã de ontem com sessão da Corte
Especial, presidida pelo ministro

Prazos processuais suspensos no
STF e STJ

Humberto Gomes de Barros. Já os
prazos dos processos em tramitação no
Supremo Tribunal Federal (STF) também
ficarão suspensos neste mês, durante o
recesso forense de julho. Nesse mesmo
período, o expediente da Secretaria do
STF será das 13 às 18 horas, de
segunda a sexta-feira.

Com a palestra
“Apreciação
preliminar
sobre os
resultados
práticos das
reformas
processuais”, o
desembargador
federal Paulo
Roberto de
Oliveira Lima

Desembargador participa do Quintas Jurídicas  na SJAL
participa, nesta quinta-feira (03/07), do
projeto Quintas Jurídicas do Núcleo
de Alagoas da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (ESMAFE5). O
evento, realizado no auditório da
Justiça Federal em Alagoas, a partir
das 18h, será marcado pela
apresentação dos novos juízes
federais Sérgio de Abreu Brito,
Gustavo de Mendonça, Vitor Corrêa de
Souza e Andréa Márcia Vilela de
Almeida.

O Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos (NDRH)
informa que os estudantes de nível
superior que estagiam no TRF5, e ainda
não substituíram a conta de operação 13
(poupança) para as de operação 001 ou
023, devem apresentar até amanhã o
novo número de conta. Para abrir a
conta, o estudante deve apresentar
originais e cópias de RG e CPF,
comprovantes de residência e de
matrícula. O estagiário que não fizer a
substituição, não terá o valor da bolsa
educativa do mês de julho depositado.

Estagiários devem
apresentar amanhã
número de conta

Integrantes do Comitê Socioambiental
do TRF5 reuniram-se, na última
segunda-feira, na sala de reunião da
Subsecretaria de Material e Patrimônio
(SMP), para tratar de assuntos relacio-
nados à gestão ambiental, eleição da
Mesa Diretora e elaboração do Regi-
mento Interno. A Mesa eleita será com-
posta pela diretora geral Sorária Caio
(coordenadora); pelo diretor da SMP,
Vladislave Leite( vice-coordenador), e
pela assessora Roseana Faneco

(secretária-geral). O
Comitê Socioambiental
foi criado no início do
mês passado, pelo
presidente do TRF5,
desembargador Federal
José Baptista de
Almeida Filho, com a finalidade de
estabelecer diretrizes para estruturar e
sistematizar o descarte dos resíduos
gerados no Tribunal, além de estimular
práticas de redução do consumo.

Comitê Socioambiental elege Mesa Diretora

Sorária
Caio

Em caso de perda,
roubo ou extravio
de documentos, faça
imediatamente o registro
preenchendo um formulário
no serviço “Alerta 24 horas”,
no site www.cdlrecife.com.br
da  Câmara de Dirigentes
Lojistas do Recife (CDL-
Recife). A iniciativa vai impedir
que outras pessoas utilizem
seus documentos indevida-
mente. O serviço funciona 24
horas também pelo telefone
0800.811422.
Fonte: CDL - Recife


