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Dia do Zelador

O Tribunal se antecipou e desde a semana 
passada já liberou na rede mundial de com-
putadores o seu portal reformulado.
As Seções Judiciárias da Justiça Federal da 
5ª Região adotarão o sítio padrão definido 
pelo TRF5. A reformulação da página atende 
ao Ato da Presidência nº 05/ 2011 e possui a 
finalidade de uniformizar as informações aos 
usuários. Um dos objetivos é facilitar a utiliza-
ção dos serviços disponibilizados pela Justiça 
Federal na 5ª Região. Para tanto, foi adotado 
um padrão único para o site do Tribunal e das 
Seções Judiciárias. O projeto foi coordenado 
pela Diretoria Geral, com o apoio da Comuni-
cação Social e da Subsecretaria de Informáti-
ca. A atualização das ferramentas, utilizando 
tecnologia de ponta, está possibilitando uma 
melhor administração do conteúdo por par-
te dos gestores das áreas que disponibilizam 
informações no portal.

O relatório das atividades da Comissão 
de Gestão Documental da Justiça Federal 
na Paraíba, divulgado no final de 2010, 
destacou alguns eventos que resgatam a 
memória da instituição. Um exemplo disso 
é o crescimento da cidade de João Pessoa 
e, inclusive, a área onde hoje se localiza a 
sede da Seção Judiciária. O processo de 
reintegração de posse data de outubro 

de 1976 e teve como partes o antigo Ipase 
contra pessoas físicas. Ilustrado com fotos 
da década de 70, o processo refere-se às 
terras remanescentes do imóvel “Veado e 
Sobradinho”, localizadas entre os bairros 
dos Estados e Tambauzinho. O registro his-
tórico e fotográfico é importante para que 
se verifique o ritmo avançado de desenvol-
vimento do bairro e cidade.

Novo Portal da 
Justiça Federal 
da 5ª Região

Comissão de Gestão resgata processos na Paraíba

A 5ª e a 11ª Varas da Justiça Federal de 
Pernambuco, que funcionam no bairro do 
Jiquiá, no Recife, vão passar por inspeção 
anual de 14 a 18 do mês de março. Du-
rante o período, ficam suspensos os pra-
zos processuais. Somente medidas para 
evitar perecimento de direito poderão ser 
adotadas.

5ª e 11ª Varas Federais 
terão inspeção anual

O Juizado Especial Federal de Juazeiro 
do Norte, 17ª Vara, registrou a melhor 
média de produtividade do Ceará, no 
ano de 2010. A média alcançada foi de 
1.008 sentenças por mês, somando um 
total de mais de 12 mil sentenças du-
rante 2010. Segundo a juíza titular da 
17ª Vara, Paula Emília Moura Aragão de 
Sousa Brasil, esse resultado é fruto do 
trabalho da equipe que compõe aquele 
setor. Além da magistrada, atuou como 
titular do Juizado Especial de Juazeiro 
do Norte, em 2010, o juiz Sérgio Fiu-
za Tahim de Sousa Brasil, responsável 
por mais de 3.500 sentenças proferidas. 
Também contribuíram para o alcance 
desses números, os juízes substitutos 
Joaquim Lustosa e Luísa Lima.

Juazeiro do Norte (CE) 
tem boa produtividade

O Pleno do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) definiu, ontem, os nove 
nomes dos membros da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
que vão concorrer às vagas abertas 
com as aposentadorias dos ministros Antô-
nio de Pádua Ribeiro, Humberto Gomes de 
Barros e Nilson Naves. Os indicados foram 
escolhidos entre 18 nomes. As listagens 
seguem para apreciação da presidente da 
República, Dilma Rousseff, que indicará os 
nomes a serem encaminhados para apro-
vação do Senado Federal. Segundo o pre-
sidente da Corte, Ari Pargendler, agora não 
existem mais divergências com a OAB.

Pleno do STJ
escolhe nomes
para vaga da OAB

Limpe os filtros do seu ar condicionado

Um ar condicionado sujo representa 
158 quilos de gás carbônico a mais 

na atmosfera por ano.


