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Dia da Criatividade

O Projeto Empório Judicial, criado pela
10ª Vara da Justiça Federal na Paraíba, foi
selecionado para participar do VIII
Seminário Internacional de Gestão
Judicial, que acontecerá no período de
28 a 30 deste mês, no Centro de
Convenções Brasil 21, em Brasília (DF). O
evento, voltado para membros do
judiciário dos países das três Américas, é
promovido pelo Centro de Estudos de
Justiça das Américas (CEJA), em parceria
com o Conselho Nacional de Justiça

Projeto da 10ª Vara da JFPB é
selecionado para participar de
Seminário Internacional

(CNJ). O Empório Judicial, que permite a
venda direta online dos bens não
arrematados durante os leilões da Justiça
Federal na Paraíba, ficou entre os 12
projetos selecionados entre os 90
inscritos, de 14 países. A apresentação do
projeto está programada para o dia 29,
com exposição do diretor de Secretaria
da 10ª Vara de Campina Grande, Marconi
Araújo, que representará a Justiça
Federal brasileira no evento
internacional.

Serão lançadas, durante o Curso sobre o Novo
Código de Processo Civil, que acontece de hoje a
sexta-feira(19), as edições 2 e 3 da Revista Jurídica
da Seção Judiciária de Pernambuco. O evento
acontece no auditório do 10º andar do edifício-
sede da Justiça Federal em Pernambuco, na Av.
Recife, 6250, Jiquiá. A revista apresenta trabalhos
científicos de magistrados e servidores da JFPE e
de outros Tribunais, bem como de estudiosos da
área do Direito. Há textos não só de membros da
comunidade jurídica local, como de autores de
outros Estados.

O desembargador federal
Manoel Erhardt repre-
senta o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, na
solenidade de entrega
da Medalha do Mérito
Nilo Coelho 2010,
concedida pelo Tribunal
de Contas de Pernambuco a diversas per-
sonalidades do Estado e de aposição de
placa no auditório Governador Carlos
Wilson Campos. O ato acontece hoje, às
11h, na sede do TCE-PE. Serão homenagea-
dos o deputado federal Roberto Magalhães,
a jornalista Marisa Gibson, o empresário
Josias Albuquerque, Cláudio Soares Oli-
veira Ferreira, o procurador-geral do Esta-
do Tadeu Alencar, Cleuza Pereira Nascimen-
to e José Natanael Mendes de Sá.

Manoel Erhardt
representa TRF5 em
solenidade do TCE-PE

JFPE lança dois números da Revista Jurídica

Estão abertas as inscrições para o
processo de seleção para exposições,
mostras temporárias e eventos similares,
artísticos ou culturais, que farão parte do
calendário de 2011 do Espaço Cultural do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os
interessados têm até sexta-feira(19) para
se inscrever. Elaborada pela Coordena-

doria de Memória e Cultura, a seleção
oferece aos artistas a oportunidade de
apresentar projetos para exposição
individual ou coletiva de artes plásticas,
oficinas, palestras e lançamentos de
livros. Mais informações pelos telefones
(61) 3319-8460, 3319-8583 ou pelo e-mail
espaço.cultural@stj.jus.br

STJ abre inscrições para trabalhos artísticos

A Justiça Federal do Rio Grande do
Norte ganha destaque no

julgamento de ações na 5ª Região do
Judiciário Federal, que congrega os
Estados de Pernambuco, Ceará,
Paraíba, Alagoas e Sergipe, além do
potiguar. A 7ª Vara Federal do Rio
Grande do Norte foi o Juizado Especial
que apresentou o maior índice de
sentenças de mérito, atingindo o
percentual de 84,6% do total das
sentenças proferidas de janeiro a
setembro de 2010. Este foi o resultado
encontrado na primeira avaliação do
projeto “Justiça Ágil e também Efetiva”,
desenvolvido pelos Juízes Federais
Manuel Maia e Fabio Bezerra, que foi o
idealizador da proposta.

Vara do RN lidera em
sentenças de mérito


