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Aniversariantes
Sábado - 11/12/2010

Joseildo Zacarias de Lira
Vip/Segurança

José Pedro dos Santos Silva
Vip/Segurança

Patrícia Alves Pereira da Costa
Núcleo Cerimonial e Rel Públicas

José Carlos Delgado Lima Júnior
Gab. Des. Edilson Nobre Júnior

Severino Ramos Félix Ferreira
Subsec de Material e Patrimônio

Adriana Valadares Temporal
Subsecretaria de Informática

Fernando Ramos Felix Ferreira
Gab. Des. Edilson Nobre Júnior

Allex Rafael da Silva Cabral
Divisão da 3ª Turma

Luís Felipe Santos Miranda
Gabinete da Presidência

Domingo - 12/12/2010

Juíza Federal Polyana
Falcão Brito
SJPE

Aluízio Geraldo de Lima
Vip/Segurança

Luana Larissa da Silva Marques
Gab. Des. Paulo Roberto

Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%

JFPB descarta 2.244 processos
com temporalidade vencida

Leilão Eficaz faz hoje último pregão do ano

Dia da Declaração Universal
dos Direitos Humanos
Dia Internacional dos

Povos Indígenas

Na JFPE, foram realizadas
mil audiências.

O Núcleo Judiciário, da Justiça Federal na
Paraíba(JFPB), realizou esta semana, o
descarte de mais 2.244 processos de
execução fiscal, com prazo de tempora-
lidade cumprido, trabalhados pela
Comissão de Gestão Documental neste
ano de 2010. A exemplo de outros
descartes, o produto da operação foi
doado à Associação Acordo Verde, com a
qual a JFPB mantém convênio de coope-
ração. Conforme as regras, que regem as
atividades da gestão documental, esses
processos constaram de dois editais
publicados no ano e foram devidamente
analisados individualmente para retirada
das peças consideradas de guarda
permanente (decisões/certidões de
trânsito em julgado/documentos) para os

registros próprios no sistema e no
arquivamento. Segundo a diretora do
Núcleo, Ubaldina Fernandes Nunes, além
dessas ações a Comissão também
trabalhou com 841 processos reservados
para guarda amostral, segundo as
normas de regência.

A Justiça Federal na Paraíba realiza
nesta sexta-feira (10), a partir das 9h,
a 2ª praça do Leilão Judicial Unificado,
envolvendo bens relativos a processos
que tramitam nas 5ª e 10ª Varas Fede-
rais, privativas de execuções fiscais, si-
tuadas em João Pessoa e Campina
Grande. Dentro do projeto Leilão Eficaz,
a 1ª data do evento ocorreu no último

dia 30, quando os bens foram arrema-
tados por valor igual ou superior à ava-
liação do oficial. Nesta 2ª data, poderá
ser atribuído qualquer valor ao bem de-
sejado, desde que não seja considerado
preço insignificante, pelo juiz federal. O
último Leilão Judicial Unificado 2010 da
JFPB oferece a oportunidade de partici-
pação online por parte dos interessados.

Confraternização
Termina nesta sexta-feira(10/12), o prazo
para que os servidores desta Corte
efetuem a inscrição para participar da
Confraternização 2010. O evento
acontecerá, dia 15 próximo, a partir das
20h30 no restaurante Spettus de Boa
Viagem. As atrações são a Orquestra
Fascinação e o cantor Flávio Barros e
Banda. Faça sua reserva através do
ramal 9022.

19ª Vara Federal de
Sobral (CE) obtém
boa produtividade
A 19ª Vara Federal (Juizado Especial
Federal em Sobral), confirmou que
mais de duas mil sentenças foram
proferidas em novembro de 2010. Foram
decididas causas das mais diversas
naturezas, predominando aquelas em
que se objetivava a concessão de
benefícios previdenciários. Segundo o
titular da Vara, o juiz Federal Arthur
Napoleão, “esse excelente resultado
reflete o trabalho que tem sido
desenvolvido pelo Juizado Especial
Federal em Sobral. Friso que isso não
seria possível sem o empenho da equipe
da 19ª Vara e sem a ajuda do Apoio
Administrativo da Subseção”.

Divulgado resultado da
seleção de universitários
O resultado do concurso para seleção
de estagiários de nível superior do TRF5
foi divulgado pela Sustente, empresa
organizadora do certame no site
www.sustente.org.br e no site do Tribunal.
A supervisora-assistente do setor de es-
tágio nível superior, Sônia Mauricio, in-
forma que os primeiros colocados serão
convocados após o recesso forense.
Outras informações nos ramais 9835 e 9839.


