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Aniversariantes
Tércia Mª Araújo de Andrade Lima
Subsecretaria de Pessoal

Jane Pepe Camarotti
Gab. Des. Barros Dias

Sábado - 04/12/2010
Maria Carolina Priori Barbosa
Gabinete da Revista

Ângela Arruda Dornellas Câmara
Divisão da 2ª Turma

Pedro Domingos da Silva Jardim
Subsecretaria de Recursos

Domingo - 05/12/2010

Juiz Federal Roberto
Wanderley Nogueira
SJPE

Torquato de Oliveira Lima
Bom Clima/Manut. Ar condicionado

Gustavo Henrique S. da Mota
Lanlink/Informática

Renata Fraga de Melo Costa
Gabinete da Presidência

Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%

Conciliadores e juízes
da 14ª Vara que
participam da
Semana da
Conciliação na JFPE,
que termina hoje,
realizaram 30
audiências de
conciliação e 10 de
instrução. Os
processos foram da
área previdenciária, do Sistema
Financeiro de Habitação, de créditos
comerciais, dentre outros. O movimento
termina nesta sexta-feira com índices de
acordo estimados em até 70% de
solução. Um exemplo disso, é o caso de
José Luiz de Santana Constantino, 48
anos. Sob a mediação da conciliadora

Novos acordos e concessões de
benefícios durante Conciliação

Waldeilza Melo, o
morador de rua
conseguiu o benefício
assistencial de um
salário mínimo por
mês, a ser pago pelo
Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
O processo que se
estendia na Justiça
desde 2008 foi

homologado pelo juiz substituto da 14ª
Vara Federal, José Moreira da Silva Neto.
“A parte comprovou os dois requisitos
exigidos para concessão do benefício:
deficiência motora e renda familiar zero”,
afirmou o magistrado. A previsão é de
que sejam realizadas até hoje 856
audiências em Pernambuco.

A 7ª Vara Federal (Juizado Especial) da
Justiça Federal do Rio Grande do Norte
(JFRN) lançou, ontem, na Semana
Nacional de Conciliação, duas ações
inéditas para dar mais celeridade aos
processos. A primeira concentra em um
único dia o exame pericial e as audiên-

JFRN promove ação inédita

cias de conciliação e instrução, enquanto
a segunda prevê a expedição, imediata-
mente após a celebração de acordo, da
Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(TRF5). O prazo previsto é de 60 dias, e o
autor receberá a quantia referente ao
acordo

O presidente do TRF5, desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria entregou ontem, às 17h30, no salão do
Pleno desta Corte, a Medalha do Mérito Pontes de Miranda
aos deputados federais Bruno Araújo e Pedro Eugênio.

As duas últimas sessões ordinárias da 2ª
Turma do Tribunal, serão realizadas nos
dias 07 e 14 de dezembro(terças-feiras),
a partir das 9h. O julgamento dos
recursos e processos ocorre no 2º andar,
na Sala das Turmas.

Mudança de horário
O diretor de Foro da
Justiça Federal em
Alagoas (JFAL), juiz
federal titular da 3ª
Vara, Paulo Machado
Cordeiro foi
homenageado
ontem pela Câmara
Municipal de Arapiraca, com o título de
Cidadão Honorário de Arapiraca. Na
direção da JFAL, o magistrado foi res-
ponsável pela construção e instalação
da 8ª Federal no município, que abran-
ge 47 municípios alagoanos. Paulo
Cordeiro é baiano de nascimento e se
diz alagoano de coração, há 19 anos.

Juiz recebe título
de cidadão em
Arapiraca(AL)

A Caixa Econômica informa que está
implementando novas configurações em
seu Internet Banking, devido ao
aumento expressivo do volume de acesso
aos serviços. A CEF pede desculpas pelos
transtornos causados e em breve deverá
aumentar a disponibilidade do canal.
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Dia Internacional do
Portador de Deficiência


