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TERÇA
João Batista Cabral de Andrade
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Pedro Dias de Oliveira Filho
Gab. Des. Paulo Gadelha
Regina Célia dos Santos
DAMS
Odir Martinazzi Teles Júnior
NDRH
Luiz Antônio Rodrigues da Silva
Folha de Pagamento
Micael Victor dos Santos Lima
Material e Patrimônio

O primeiro número da Revista Jurídica
da Seção Judiciária de Pernambuco foi
lançado, este mês, no auditório Hugo
Machado. Além do desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria
(presidente do TRF5) e juízes federais
Élio Siqueira Filho (diretor do Foro da
SJPE) e Francisco Barros (diretor do
Conselho Editorial da Revista), a
solenidade foi prestigiada por
magistrados, servidores e convidados, a
exemplo do procurador Geral do Estado,
Francisco Tadeu de Alencar.

JFPE faz lançamento do primeiro
número da  Revista Judiciária

A Justiça Federal no Ceará realiza, esta
semana, dois leilões de bens penhora-
dos relativos a processos de execução
fiscal. Às 13h desta terça-feira, acontece
a segunda praça do leilão da 9ª Vara. Já
às 14h da quarta-feira e no dia 1º de
julho, será a vez da 20ª Vara de Execu-
ções Fiscais promover a primeira e se-
gunda praças, respectivamente, de arre-
mate de bens penhorados. Os eventos
serão realizados na sede da Justiça
Federal, em Fortaleza. Informações: (85)
3246.2207 ou www.jfce.jus.br.

Seções do Ceará e Sergipe realizam leilões
Nesta terça-feira, às 9h, a 4ª Vara Fede-
ral de Sergipe realiza a segunda praça do
leilão de bens penhorados em execuções
fiscais que não foram arrematados no
último dia 4. Bens móveis e imóveis,
incluindo caminhões, computadores,
material para construção, terrenos, casas
e prédios comerciais fazem parte dos
lotes a serem leiloados. Mais
informações sobre a relação dos bens e
condições da arrematação podem ser
consultadas no edital do leilão,
disponibilizado no site www.nebid.com.br.

Para evitar o desperdício de energia
elétrica e prevenir incêndios, preservan-
do a segurança das pessoas e do patri-
mônio do Tribunal, o Comitê Socioam-
biental e a Subsecretaria de Informática
advertem os servidores sobre o perigo
de deixarem equipamentos ligados fora
do horário de expediente. Antes de sair,
desligue computadores, monitores,
estabilizadores e impressoras. Você
economiza energia e o meio ambiente
agradece.

Personalidades dos meios jurídico,
político e acadêmico prestigiaram,
ontem, a solenidade de concessão do
grau de Doutora em Direito à professora
Luciana Grassano de Gouvêa Melo,
diretora da Faculdade de Direito do
Recife, que lançou o livro “Estado Social
e Tributação: Uma Nova Abordagem
Sobre o Dever de Informar e a
Responsabilidade por Infração”,
resultado da tese de Doutorado. O
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria (presidente do TRF5)
participou da cerimônia presidida pelo
reitor Amaro Lins, no hall da Faculdade
de Direito (UFPE).

Lançamento
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Direito do Recife
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A Diretoria Geral disponibilizou uma
lista telefônica completa na Intranet.
O usuário poderá fazer a busca pelo

nome do servidor ou pelo setor.
Qualquer sugestão ou correção de

dados deverá ser feita à DG, através
do ramal 9287.

Lista Telefônica

Francisco Barros,
Élio Siqueira Filho e
Luiz Alberto Gurgel

Luiz Alberto Gurgel, Luciana
Grassano, Amaro Lins,Gilson
Edmar e Maurício Rands


