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A Justiça Federal em
Alagoas concluiu a lici-
tação para a constru-
ção da primeira etapa
do edifício sede da
Justiça Federal em
União dos Palmares,
obra que será contra-
tada no valor de R$ 1.489.488,79. Serão
1.687 m2 de área construída, constituída
de pavimento térreo e pavimento superior.
A empresa vencedora da licitação foi a
Sampaio Construções, que será respon-
sável pelo fornecimento dos materiais,
instalações de equipamentos e mão de

A 22ª Vara da Justiça Federal, Subseção
de Crateús(CE) divulgou neste final de
ano os resultados alcançados na primeira
participação da Semana Nacional de
Conciliação. Segundo o diretor da Secre-
taria da Vara, Wandirney Malaquias Bas-
tos, foram realizadas 90 audiências e ho-
mologados 76 acordos, atingindo um
percentual de 84%, terceiro melhor re-
sultado da SJCE. O número só não foi
maior porque o prédio onde está instala-
da a Subseção não comporta mais de 20

Custas judiciais no
STJ têm novos valores

JFAL conclui licitação para
sede em União dos Palmares

audiências por dia., “Houve todo um tra-
balho preparatório para o evento, desde
a análise inicial até as audiências realiza-
das pelos conciliadores, em especial a
triagem dos processos com o melhor
conjunto probatório”, explicou acrescen-
tando que “com toda a certeza, a 22ª
Vara Federal em Crateús encerrou os
seus trabalhos no ano de 2010 com o
sentimento de dever cumprido e com o
compromisso de superar os novos desa-
fios que surgirão em 2011.

Subseção de Crateús divulga balanço da Conciliação

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
está com nova tabela de custas judici-
ais. Os valores vigoram desde o último
dia 21 de dezembro, data em que foi
publicada a Resolução n. 10, que dis-
põe sobre o assunto, em substituição à
tabela que estava em vigor desde abril
de 2010. Os valores variam de R$ 55,23
a R$ 220,93. Ação rescisória, suspen-
são de liminar e de sentença, revisão
criminal, medida cautelar e petição
são os feitos que ficam no teto máxi-
mo de custas. Suspensão de seguran-
ça, mandado de segurança de apenas
um impetrante, homologação de sen-
tença estrangeira, recurso especial, re-
curso em mandado de segurança e
ação penal passam a custar R$ 110,46.
O valor dos demais feitos é de R$
55,23. Continuarão isentos de custas
judiciais habeas-data, habeas-corpus
e recurso em habeas-corpus.

obra. Nessa primeira
etapa, a empresa fará
serviços de locação,
terraplenagem, funda-
ções, estrutura,
vedação, fechamento
perimetral (muro e gra-
de), coberta,

impermeabilização; bem como
esquadrias (alumínio, madeira e ferro),
instalações elétrica, de telefonia e lógica,
instalações hidro-sanitárias e pluviais, re-
vestimento de parede e contrapiso, de
acordo com as condições e
especificações técnicas do edital.

O Conselho da Justiça Federal (CJF)
fecha o ano com um saldo positivo
em relação à digitalização dos processos.
Mais de 30 mil documentos, ou seja,
1.847.105 páginas já estão na era virtual
e podem ser acessados pelos servidores
da casa. Em 2011, a previsão é que sejam
digitalizados mais de 19 mil processos. O
processo de digitalização começou em
junho de 2010 com 50.000 processos
administrativos. Uma equipe de 70
pessoas (sendo 40 digitalizadores, 12
preparadores, 12 validadores e 6 supervi-
sores e intérpretes) trabalha na gráfica
digitalizando os documentos. O CJF
também finalizou a digitalização dos
processos da Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam). No total, foram digitalizadas
12.319 páginas de 508 processos. A
equipe de digitalização, que trabalha na
Gráfica, também validou 458 documentos
e os anexou ao Sistema de Gerenciamen-
to de Cursos da Enfam em 600 pastas
com documentos administrativos
digitalizados. O Sisfam permite às escolas
da magistratura de todo o país
solicitarem credenciamento de cursos
por meio da internet.

CJF digitaliza
mais de 30 mil
processos em 2010


