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JFPB divulga cronograma
do Leilão Unificado

Ministro Luiz Fux é indicado para
vaga no Supremo Tribunal Federal

Parceria permite tirar
aeronaves sob custódia

A Justiça Federal na Paraíba divulgou o
cronograma anual de leilões judiciais
com datas unificadas para 2011. A unifi-
cação prevê três grandes leilões, sendo o
primeiro para os dias 4 e 14 de abril, em
primeira e segunda datas, respectiva-
mente.  Seguindo o exemplo de anos an-
teriores, a ideia de unificar as datas para
2011 contou com a adesão de todas as
Varas Federais do Estado. “O evento vem
se tornando muito mais atrativo pelo ex-
pressivo número de bens disponíveis em
hasta pública, notadamente em face da
participação das diversas Varas Federais
do Estado da Paraíba”, explicou o diretor
de Secretaria da 10ª Vara, Marconi Araú-
jo. Desde a implantação, em 2006, do

Projeto Leilão Eficaz
na Justiça Federal pa-
raibana, várias iniciativas
vêm modernizando a metodologia dos
leilões judiciais na JFPB. A inovação mais
recente diz respeito à realização do
evento também na modalidade virtual,
permitindo que pessoas interessadas
participem em qualquer lugar do país,
pela possibilidade de lances através da
internet, desde que cadastradas
previamente. “É visível a facilidade de
compra e a simplicidade do sistema à dis-
posição do público, uma vez que até o
boleto bancário pode ser imediatamente
impresso com todos os dados inteiramen-
te preenchidos”, argumentou Marconi.

Adicional de
Qualificação
O NDRH informa a todos os ser-
vidores que a partir da publica-
ção da Resolução nº 126, de 22 de no-
vembro de 2010, do Conselho da Justiça
Federal(CJF), ocorrida no dia 24 de no-
vembro do ano passado,  o Adicional de
Qualificação decorrente de curso de pós-
graduação será devido a partir da data
de apresentação do certificado de curso
de especialização ou diploma de mestrado
ou doutorado. O que correrá, após a veri-
ficação do atendimento aos requisitos
para sua concessão, na forma da regula-
mentação específica do Ministério da
Educação, e do deferimento pela unida-
de competente em cada órgão.

O ministro Luiz Fux, do Superior Tribu-
nal de Justiça, foi escolhido pela presi-
dente Dilma Rousseff para ocupar a 11ª
vaga de ministro do Supremo Tribunal
Federal, em virtude da aposentadoria
de Eros Grau, em agosto do ano passa-
do. Antes de assumir,  Fux terá que pas-
sar por sabatina no Senado Federal.

Carioca,  Luiz Fux
tem 57 anos. Juiz de
carreira, exerceu a
presidência da Co-
missão de Reforma
do Código de Pro-
cesso Civil do Sena-
do.

A corregedora nacional de Justiça, minis-
tra Eliana Calmon, e o ministro da Defe-
sa, Nelson Jobim, lançaram, ontem, em
São Paulo, o programa Espaço Livre, que
tem como objetivo remover dos aeropor-
tos brasileiros as aeronaves que estão
sob custódia da Justiça. Na ocasião, os
ministros assinaram um acordo de coo-
peração com representantes de outros
órgãos federais e estaduais, que permiti-
rão a retirada de aviões envolvidos em
processos judiciais.

Estudantes conhecem
rotina do Supremo
Termina na próxima sexta-feira(04) no
Superior Tribunal de  Justiça (STJ), a ter-
ceira edição do programa de visitação
técnica “Conhecendo o STJ”, na qual são
recebidos 30 estudantes de Direito de vá-
rias partes do País, selecionados para
cinco dias de intensa rotina naquela Cor-
te. O objetivo é proporcionar aos gradu-
andos a oportunidade para aquisição de
conhecimentos teóricos e práticos sobre
a estrutura e funcionamento do STJ, que
recebe mais de mil processos por dia. O
programa acontece duas vezes por ano.
O Superior Tribunal de Justiça recebeu
mais de mil inscrições por meio do site
do Tribunal. Os inscritos devem ser uni-
versitários a partir do 5º semestre letivo,
de instituições reconhecidas pelo Minis-
tério da Educação (MEC).

O edifício-sede do TRF5 possui um es-
paço destinado para os fumantes, lo-
calizado próximo à entrada principal.

Evite fumar em outros locais.
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