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SEXTA

Aniversariantes

Novembro
Juiz Federal Janilson
Bezerra Siqueira
SJRN

Sábado, 22 de novembro
Risolete Celi Wor
Secretaria Judiciária
Valdemágno Silva Torres
Recursos
Wemerson O. da Silva
Segurança

Domingo, 23 de novembro
José Ricardo Pereira de Souza
Administração Predial
Heládio Pedro Vieira Júnior
Malote

Dia da Homeopatia

Dia das Saudações

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
começou a substituir os processos em
papel por arquivos digitalizados. A
iniciativa representa economia de papel,
melhor utilização de recursos
financeiros e de pessoal, além de
agilidade no trâmite das ações. A
utilização da tecnologia também vai
beneficiar advogados e partes, já que o
acesso aos autos ficará mais fácil e a
consulta poderá ser feita pelo site do
STJ. A digitalização foi iniciada pelos
processos que estão armazenados em
quatro salas no subsolo do Tribunal. A
previsão do STJ é informatizar esses
processos até a primeira quinzena de
dezembro, uma vez que não dispõe de
mais espaço físico para armazenar
novos processos que tenham de
aguardar julgamento do STF.

STJ digitaliza
processos

A Faculdade de Ciências da Adminis-
tração de Pernambuco (FCAP) premiou
o trabalho científico “Projeto de Destina-
ção de Materiais Recicláveis no Âmbito
do TRF5”, apresentado por quatro ser-
vidores desta Corte. O projeto de auto-
ria de Odir Martinazzi Teles Júnior
(Biblioteca) e de Fabíola Ramos Leal,
Lílian Andrade Lima Corrêa e Maria de
Fátima Pereira de Carvalho (Recursos),
que concluíram pós-graduação em
Planejamento e Gestão Pública, foi o
vencedor dos trabalhos selecionados
de mestrado, MBA e pós-graduação.

Trabalho de servidores
é premiado pela FCAP

A Subseção Judiciária
de Petrolina, a Gerên-
cia Executiva do INSS
e a Procuradoria
Federal Especializada
do INSS realizam,
hoje, o “I Painel sobre
Aspectos Legais da
Perícia Médica nos
Benefícios por
Incapacidade”. O evento contará com
nove palestras e tem como objetivo
apresentar as atribuições e etapas da

Subseção de Petrolina realiza Painel

Na segunda praça do
leilão judicial de bens
móveis e imóveis, ocorrido
na semana passada na 4ª
Vara Federal de Sergipe,
foram arrematados 11
lotes, perfazendo um total
R$ 1.485.545,60,
superando todas as
expectativas. Nesta etapa,
foi possível arrematar o
bem pelo mínimo de 50%
do valor da avaliação. Na

Justiça Federal em Sergipe arrecada
R$ 1,4 milhão em leilão judicial

Perícia Médica do
INSS e suas conse-
qüências legais nos
campos administrativo
e judicial. Entre os
palestrantes estão os
juízes federais Paulo
Roberto Pinho (8ª
Vara - PE) e Thalynni
Freitas de Lavor (17ª

Vara - PE). O evento começa às 8h, no
auditório Josepha de Souza Coelho, em
Petrolina/PE.

primeira fase, realizada em
outubro, também foram
arrecadados mais 1,3
milhões. De acordo com o
juiz federal Arthur Napoleão
Teixeira Filho, a
administração da 4ª Vara
pretende realizar um leilão
de bens, que não sejam
oriundos de execução
fiscal, em conjunto com a
2ª Vara da Seção Judiciária
de Sergipe.


