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TERÇA

Aniversariantes

Dezembro Juíza Federal Gisele Mª
da Silva Araújo Leite
SJRN

Guilherme D. de Moraes Furtado
Gab. Des. Manoel Erhardt

Júlio Manoel da Silva Filho
Soservi

Dia Nacional do Samba

Dia Pan-americano da Saúde

Dia Nacional das Relações Públicas

Um montante de R$ 4.225.626,31 foi
obtido pela 5ª Vara (Execuções Fiscais)
da Justiça Federal em Alagoas (JFAL)
com a segunda praça do último leilão de
2008 de bens móveis e imóveis. O volu-
me de negócios realizado na primeira
praça foi de R$ 274.100,00, em quatro
arrematações e 25 suspensões de
processos, cujos débitos somaram R$
2.706.497,71. Na segunda praça, a 5ª
Vara contabilizou 17 arrematações que
totalizaram  R$ 497.100,00, além de qua-
tro suspensões com débitos equivalen-
tes a R$ 747.929,20. Os processos são
referentes a débitos com a Fazenda Na-
cional, Caixa Econômica Federal, Instituto

JFAL arremata mais de R$ 4 milhões
em leilão judicial

Nacional de Seguro Social (INSS), Institu-
to Nacional de Metrologia Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama), Co-
missão de Valores Mobiliário e Conselhos
profissionais. Durante a realização do
leilão, foram registradas 441 acessos no
sistema on-line, sendo 10 internacionais.

Nesta terça-feira, a partir
das 17h30, o Pleno do
TRF5 sedia o lançamento
do livro “Jurisdição e
Competência”, do jurista

Leonardo José Carneiro da Cunha.
Autor das obras Curso de Direito
Processual Civil Vol 3 (6ª edição) e
Interesse de Agir na Ação Declaratória,
Leonardo Cunha é mestre em Direito

pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), doutor em Direito
pela PUC-SP, professor no mestrado da
Universidade Católica de Pernambuco
(Unicap), procurador do Estado de
Pernambuco, membro do Instituto
Brasileiro de Direito Processual (IBDP)
e do conselho de redação da Revista de
Processo. O evento é promovido pelo
Espaço Jurídico.

Jurista lança livro no Pleno

Encerra, nesta quarta-feira, o
prazo para inscrições da seleção
de conciliadores dos Juizados Especiais
Federais em Pernambuco. Serão sele-
cionados 30 conciliadores para atuarem
na 14ª, 15ª e 19ª Varas, no Recife. Para
se inscrever, além do currículo é preciso
apresentar cópias autenticadas do diplo-
ma (Direito) ou comprovante de matrícula
de instituição superior reconhecida pelo
MEC, cédula de identidade e CPF. Para
efetuar as inscrições, os candidatos
devem comparecer à Seção Judiciária
de Pernambuco (Avenida Recife, Jiquiá)
no horário das 12h às 18h.  Informações:
www.jfpe.jus.br.

Inscrição para
conciliadores
encerra amanhã

A campanha de doação de sangue
nesta Corte, que ocorreu no dia 25 de
novembro, contou com 90 doadores
(57 do Tribunal e 33 da Caixa
Econômica Federal). Realizado em
parceria entre o Hemope e a Divisão de
Assistência Médica e Social (DAMS), o
trabalho foi uma iniciativa do Comitê
Socioambiental do TRF5 e deverá se
repetir uma vez por ano.

Campanha de doação de sangue

Comunicados

Na próxima quarta-feira (dia 3),
encerra o prazo para envio de

documentos que deverão entrar na
folha salarial deste mês. A Divisão de
Pagamento de Pessoal do TRF5
informa que a data-limite se deve à
antecipação da folha de dezembro.

Folha de dezembro

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


