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Dia Mundial do Mágico

Justiça Federal da Paraíba faz
balanço da Conciliação 2010

Projeto Memória resgata história oral

Preservação de
acervo tem lugar na
Gestão Documental

Revista do CJF está
disponível na web

Um balanço final sobre
a Semana Nacional da
Conciliação na Justiça
Federal paraibana re-
gistrou um total de
1.387 audiências reali-
zadas, no período de 29
de novembro a 3 de de-
zembro último. Desse
número, 716 acordos
foram homologados, o que representou
51,62% das audiências de conciliação
promovidas. Isso sem contar com o de-
sempenho da 10ª Vara Federal, com
sede em Campina Grande, que compu-
tou um saldo positivo de mais de 73%
de acordos. Segundo o relatório geral
divulgado pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, contendo os dados es-

tatísticos das audiências
nas seções judiciárias
que compõem o TRF5, a
Paraíba atendeu 1.915
usuários durante as au-
diências presididas por
39 juízes, auxiliados por
62 conciliadores, so-
mando um total de R$
2.531.280,27 em valores

homologados. A Semana Nacional da
Conciliação na JFPB aconteceu nas se-
guintes varas: 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª.
A 4ª Vara Federal, com sede em Campina
Grande, realizou 21 audiências e homo-
logou oito acordos. A 5ª Vara Privativa
das Execuções Fiscais, em João Pessoa,
realizou 31 audiências, todas com acor-
dos. Em parceria com as instituições da Justi-

ça Federal, o Centro de Estudos
Judiciários(CEJ), do CJF desenvolve o
Programa de Gestão Documental da Jus-
tiça Federal, que propõe rotinas para ge-
renciamento dos acervos de documentos
administrativos e de processos judiciais
produzidos no exercício de suas atribui-
ções, buscando a conservação de docu-
mentos para a preservação do patrimô-
nio público e da memória da sociedade e
a comprovação de direitos.

Uma das iniciativas do Projeto Memória da Justiça Federal, do
CJF, é o programa História Oral da Justiça Federal que realiza
entrevistas com magistrados e servidores para criação de uma
base de dados que possibilitará o resgate das contribuições in-
dividuais à História da Justiça Federal e da sociedade brasileira.
A ideia é proporcionar o compartilhamento de informações,
preservando assim a memória do Poder Judiciário Federal.

Está disponível no Portal da Justi-
ça Federal a edição nº 21 do Fo-
lha do CJF, que traz os seguintes
destaques:Turmas dos JEFs terão
estrutura própria; Logomarca única da
Justiça Federal em fase final de seleção;
Corregedoria-Geral quer levar projeto
Mutirão Judiciário em Dia a todos os Tri-
bunais Regionais Federais; Justiça Federal
realiza mais de 30 mil audiências na Se-
mana da Conciliação.

A Revista Via Legal é produzida pelo
CJF, com a participação dos tribunais
regionais federais e seccionais. A pu-
blicação quadrimestral tem o objetivo
de levar ao conhecimento do cidadão,

de forma simplificada, a atuação da Justi-
ça Federal em todo o País.

Revista Via Legal

Obra tem início com
abertura de portão
Está em pleno vapor a primeira etapa da
reforma do prédio da Caixa Econômica
Federal, com as obras no pavimento tér-
reo, que vai abrigar, entre outros, os se-
tores que abrangem a área administrati-
va desta Corte. O banco continua funcio-
nando no local, porém, a área que come-
çou a ser reformada está isolada para
que não haja transtornos.
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