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QUARTA

Aniversariantes
Luiz Carlos de Siqueira Bezerra
Segunda Turma 
Patrícia do Carmo Silva Chagas
Pessoal 
Márcia Maria Gióia de Queiroz
Gab. Desa. Margarida Cantarelli 
Alex Bento Teixeira da Cunha
VIP – Segurança

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do corretor de imóveis

Dia do psicólogo

O ministro
César Asfor
Rocha
(presidente do
Superior
Tribunal de
Justiça e do
Conselho da
Justiça
Federal) reúne,
nesta quarta-
feira, o
colegiado do  CJF para mais uma
sessão ordinária. O encontro ocorrerá às
10h, na sede do STJ, em Brasília/DF.
Além do presidente César Rocha, fazem
parte do colegiado os ministros do STJ

Presidente participa de sessão do CJF
Gilson Dipp,
Hamilton
Carvalhido,
Eliana Calmon
e Paulo Gallotti
e os
presidentes
dos cinco
Tribunais
Regionais
Federais
(TRFs),

desembargadores federais Jirair
Meguerian (TRF1), Castro Aguiar
(TRF2), Marli Marques Ferreira (TRF3),
Sílvia Goraieb (TRF4) e José Baptista de
Almeida Filho (TRF5).

O Supremo
Tribunal Federal
editou, este
ano, nove
súmulas
vinculantes, que
vão orientar as
decisões das
demais instâncias do Judiciário e dos
órgãos da administração pública.
Também ficou decidido conferir a todas
as Súmulas Vinculantes caráter
impeditivo de recursos, de modo que as
decisões tomadas com base no
entendimento do STF não serão
passíveis de recurso. As três últimas
súmulas editadas no primeiro semestre
(8, 9 e 10) tratam de assuntos como
seguridade social, Cofins e contribuições
previdenciárias; perda de dias remidos
por falta grave e a constitucionalidade do
artigo 127, da Lei de Execuções Penais
(Lei 7.210/84); e sobre o princípio
constitucional da reserva de plenário
(artigo 97 da Carta da República). Em
agosto, o STF aprovou, ainda, a 11ª e a
12ª súmulas vinculantes. A 11ª limitou o
uso de algemas a casos excepcionais e
a 12ª súmula considera que a cobrança
de taxa de matrícula nas Universidades
Públicas viola o disposto no artigo 206,
inciso IV, da Constituição Federal.

STF edita nove
súmulas vinculantes

A 9ª Vara Federal do Rio
Grande do Norte, que
tem como juiz federal
Jailsom Leandro, está
promovendo audiências
de conciliação também
nos processos de execu-
ção fiscal. A iniciativa tem
o objetivo de agilizar a
tramitação processual e
constatou uma maior disposição ao
acordo pelos credores. Nas 12

SJRN realiza conciliações em processo de execução
primeiras audiências de
conciliação, o acordo foi
firmado em 10 casos,
uma pediu prazo de 30
dias para analisar a
proposta e apenas uma
alegou impossibilidade
de acordo. Além disso, a
conciliação realizada
encerrou processos

antigos e dispensou vários atos
processuais (inclusive leilão).

Nesta quinta-feira, os estagiários de nível
médio do TRF5 participam da reunião
mensal de acompanhamento
psicossocial. O encontro, realizado no
auditório da Esmafe5, visa avaliar o
desempenho profissional e as relações
interpessoais no âmbito do Tribunal. A
reunião desta semana contará com a
apresentação do “Bolero de Raquel II”,
interpretado por integrantes da ONG
Casa de Passagem.

Bolero de Raquel será
apresentado a estagiários

A DAMS informa que foi transferida
para amanhã e sexta-feira a coleta de
sangue, no hall do edifício-sede. O
exame para verificação do PSA
(dosagem sanguínea para
diagnosticar alterações da próstata) é
destinado a servidores maiores de 45
anos. Nesta quinta-feira, o
atendimento será feito das 13h às
16h e, na sexta-feira, das 9h às 12h.
Informações: 9277.

Coleta de PSA
ocorrerá amanhã e
sexta-feira
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