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Administração Predial

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

No período de 2 a 13 de
março, a Subseção
Judiciária de Campina
Grande deverá realizar
duzentas audiências de
conciliação, todas em
execuções fiscais que
tramitam na 10ª Vara da
Justiça Federal. A iniciativa da Justiça
Federal visa difundir uma eficiente
alternativa para resoluções de conflitos.
Para essas audiências, estão sendo
intimados profissionais de Contabilidade
que funcionam como parte executada
nos 200 processos de execuções

Subseção de Campina Grande
realiza Semana de Conciliação

fiscais. Recebem o
conhecimento de que o
Conselho Regional de
Contabilidade deverá
apresentar, no ato da
audiência, propostas
concretas de conciliação;
parcelamento em condi-

ções especiais, desconto para quitação
imediata ou qualquer outra proposta
julgada competente. A Vara Privativa das
Execuções Fiscais e Processos de
Natureza Tributária aderiu ao Movimento
Nacional pela Conciliação, promovido
pelo Conselho Nacional de Justiça.

O Caderno TNU é o mais novo boletim de publicação do Conselho
da Justiça Federal (CFJ), tendo ainda uma versão eletrônica
disponível no Portal da Justiça Federal. O boletim será
distribuído aos presidentes dos tribunais superiores, membros
do Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e
Seções Judiciárias, e outros parceiros do CJF. Em linguagem
jornalística, divulgará as decisões mais relevantes da Turma
Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais (TNU), em versões impressa e eletrônica.

Conselho da Justiça Federal
lança Caderno TNU

Até o dia 6 de mar-
ço, estão abertas
as inscrições para
a seleção de esta-
giários do curso de
Direito na Seção
Judiciária de Ser-
gipe (SJSE). Estão sendo oferecidas seis
vagas, que irão atuar junto às Varas Fede-
rais da SJSE, em Aracaju, e  nas Subse-
ções Judiciárias de Itabaiana (6.ª Vara Fe-
deral) e Estância (7ª Vara Federal). O con-
curso terá prazo de validade de um ano,
prorrogável por igual período, observado o
interesse da Administração Pública.

Seleção para
estagiários de
Direito na SJSE

Os servidores inscritos no Programa
Auxílio-Saúde deverão apresentar os re-
cibos de pagamento do Plano de Saúde,
no primeiro dia útil de cada mês. O Setor
de Benefícios do TRF5 lembra que o
recibo deve conter os valores individuali-
zados, discriminando o valor da mensali-
dade do titular e de cada dependente.
Outras informações podem ser obtidas
com Lúcia ou Danielle pelo ramal 9865.

Entrega do recibo para
auxílio-saúde será no dia 2

Estão abertas
as inscrições ao
XXII Concurso
Público para
Juiz do
Trabalho
Substituto,
promovido pelo
Tribunal
Regional do
Trabalho - 9ª
Região. O
concurso visa o
provimento de quatro vagas (mais
cadastro de reserva) de juiz do
trabalho do Paraná. A inscrição será
realizada exclusivamente pela
Internet, até o dia 17 de março, na
página www.msconcursos.com.br.
Mais informações: www.trt9.jus.br.

Concurso para juiz
substituto no TRT/9ª

As fotos de eventos ocorridos no Tri-
bunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário
deve digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos


