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Palestra sobre Legislação de Trânsito 

JFPB elimina mais de cinco mil processos

JFRN implanta 
Ombudsman 

de Outubro2
SEXTA

O

Ministra Rosa Maria Weber 
STF

Juiz Federal  
Orlan Donato Rocha 

SJRN – Mossoró

3 de outubro (sábado)
Simone Fernandes de Luna
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

4 de outubro (domingo)

Juiz Federal  
Raimundo Campos Júnior 

SJAL – Maceió
Arnaldo Leite Pereira
Subsecr. de Tecnologia da Informação
Francisca Maria de Oliveira Alves
Gab. Des. Federal Edílson Nobre 
Maria Eduarda Temóteo Fonseca Parrolas
Subsecretaria de Recursos

Aniversariantes

Rogério Fialho participa de implantação do 
Comitê Estadual de Precatórios da Paraíba

Prazo para migração para previdência complementar 
se encerra dia 13 
Os juízes e servidores que es-
tão enquadrados no regime de 
aposentadoria que garante a 
paridade/integralidade ou que se 
aposentarão pela média consti-
tucional poderão migrar do re-
gime atual para o de previdência 
complementar – FUNPRESP-JUD. 
O prazo para essa migração se 

encerra no dia 13 de outubro de 
2015. Para mais informações e 
esclarecimentos, a Seção de Apo-
sentadorias e Pensões enviará, 
por email, a todos os servidores, 
um informativo com perguntas e 
respostas sobre as principais dú-
vidas dos segurados. Este material 
também está disponível na página 

Agentes de Segurança e Trans-
porte do TRF5 participam, hoje 
(2/10), da palestra sobre Legis-
lação de Trânsito, que será mi-
nistrada pelo major José Mau-
rício Tavares Filho, do Batalhão 
de Trânsito da Polícia Militar 
de Pernambuco. Promovido 

No último dia 24, mais de 5 mil 
processos judiciais, com prazos 
de temporalidade cumpridos, 
foram descartados pela Comissão 
de Gestão Documental da Justiça 
Federal na Paraíba (JFPB). No total, 
foram 5.082 processos, correspon-
dentes ao Edital de Eliminação nº 
01/2014. Com o procedimento, 
foram resgatados 34m de espaço 
útil. Este foi o 16º descarte rea-
lizado pela comissão, instalada 

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) deu início, esta 
semana, à atividade de Ombuds-
man.  De origem sueca, o termo 
surgiu nos países escandinavos 
para designar um ouvidor-geral do 
Parlamento. O objetivo da implan-
tação do Ombudsman na JFRN é 
melhorar, cada vez mais, os servi-
ços prestados ao público interno e 
externo. Com 20 anos de exercício 
na JFRN, o servidor Paulo Bens 
é o responsável por essa função 
dentro do órgão.  Para falar com 
o Ombudsman da Justiça Federal 
potiguar, envie e-mail para: ombu-
dsman@jfrn.jus.br. 

presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho, partici-
pa, hoje, às 10h, no Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJ/PB), em 
João Pessoa, da implantação 
do Comitê Estadual de Preca-
tórios da Paraíba. Composto 
por representantes do TJ/PB e 
TRT da 13ª Região, o Comitê 
é formado, ainda, por um re-
presentante da OAB, do Ministério 
Público Estadual, Ministério Públi-
co Federal, Ministério Público do 

Trabalho, da Procuradoria Geral do 
Estado, Advocacia Geral da União 
e Procuradoria do Município de 

João Pessoa. 
Atribuições – O Comitê de 
Precatórios do Estado da Pa-
raíba tem, entre suas atribui-
ções, promover a integração 
dos tribunais com o Fórum 
Nacional de Precatórios 
(Fonaprec). Instituído pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em caráter nacional 
e permanente, o Fonaprec 
tem como objetivo central 

contribuir para a uniformização e 
o aperfeiçoamento da gestão de 
precatórios nos Tribunais.

pela Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE) do Tribunal, com 
apoio do Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH), o evento será realiza-
do na Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe), 
das 9h às 13h.

da FUNPRESP-JUD: www.funpres-
pjud.com.br. 

em 2006. O volume foi doado à 
Associação dos Trabalhadores de 
Material Reciclável (Astramare) e o 
valor adquirido com sua venda foi 
revertido para a entidade. (Com 
informações da Ascom/JFPB)


