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Aniversariantes

Dia Internacional
da Mulher

O Centro de
Estudos Judiciários
do Conselho da
Justiça Federal
(CEJ/CJF), em
parceria com o
Tribunal e a Escola
de Magistratura
Federal da 5ª
Região, realiza o
Seminário Ministro
Aliomar Baleeiro,

nos dias 11 e 12 de março, no Recife/
PE. Dirigido a magistrados, servidores e

Com o processo “Efetuar
ressarcimento de remu-
neração e encargos”, as
Seções Judiciárias da 5ª
Região deram início, esta
semana, à implantação
de processos do novo
sistema de gestão de
pessoas. A partir de
agora, todo o processo
de trabalho no TRF5 e nas Seções vin-
culadas será realizado de forma padroni-

Novo sistema de gestão de pessoas
zada, assegurando que
todos estejam convergindo
para um mesmo modo de
trabalhar. Os participantes
do projeto SIGJUS, que
gerencia essas atividades,
ressaltam que “o consenso
sobre o melhor processo
deverá ser automatizado
em um sistema, que no

caso da gestão de pessoas já está com
licitação em andamento”.

A Justiça Federal na Paraíba
promove, amanhã, a partir das 9h,
o primeiro leilão judicial do ano.
Serão oferecidos cerca de 80 lotes
de bens, resultantes de processos que
tramitam na 5ª e 10ª Varas Federais. Um
prédio localizado em João Pessoa,
avaliado em R$ 6 milhões, é um dos
maiores valores ofertados, que ocorrerá
de modo presencial (João Pessoa) e
telepresencial (Campina Grande), por
videoconferência. Os bens que não forem
arrematados amanhã e no dia 19 (2ª
praça) serão disponibilizados no Empório
Judicial, ou seja, estarão disponíveis para
venda direta pela Internet.

Paraíba realiza leilão
judicial amanhã

Nesta segunda-feira, a partir das 15h, na
Sala das Turmas, servidoras, esta-
giárias e terceirizadas do TRF5 serão
homenageadas pelo Dia da Mulher. O
evento, que inclui palestra, coquetel e
distribuição de rosas, será aberto pelo
desembargador federal Manoel Erhardt
e faz parte da programação da Semana
da Mulher no TRF5. As interessadas
poderão ainda se inscrever na oficina de
Origami, que vai acontecer na Esmafe5,

no turno da manhã. A Semana da Mulher
é uma realização conjunta da Diretoria
Geral, Cerimonial e NDRH, com
patrocínio da Asserjufe/PE. Inscrições e
informações: 9020/9022.

Mulheres recebem homenagem

CJF realiza no Recife Seminário
Ministro Aliomar Baleeiro

A Receita Federal libera, nesta
segunda-feira, consulta ao lote
residual do Imposto de Renda

Pessoa Física (exercícios 2009 e
2008). As restituições referentes aos

lotes residuais dos exercícios de
2009 (ano calendário de 2008) e

2008 (ano calendário de 2007),
serão creditadas simultaneamente.

Para saber se teve a declaração
liberada, o contribuinte deve acessar
o site www.receita.fazenda.gov.br ou

o Receitafone pelo nº 146.

Imposto de Renda
Lotes residuaiscomunidade jurídica, o evento tem o

objetivo de promover a atualização em
assuntos de relevância no campo jurídico
e homenageia o jurista brasileiro,
especialista em Direito Tributário, que foi
presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF) no período de 1971 a 1973. O
seminário será aberto pelo ministro
Francisco Falcão (corregedor-geral da
Justiça Federal e diretor do CEJ), na
próxima quinta-feira, às 15h, no edifício-
sede do TRF5. As inscrições podem ser
feitas até às 12h de amanhã pelo site
www.trf5.jus.br.

Francisco
Falcão
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