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Declaração Universal
dos Direitos Humanos
Dia Internacional dos
Povos Indígenas

Nos primeiros dias
da Semana Nacional
da Conciliação, os
Juizados Especiais
Federais da 5ª
Região registraram
um total de 385
audiências realizadas
e 203 acordos
homologados, cuja
soma totaliza R$
14.042.975,61 e o recolhimento fiscal
(imposto de renda) é de R$ 9.677,53.
Cerca de 300 pessoas foram atendidas
durante esse início da campanha nos
JEFs, que conta com a participação de

JEFs da 5ª Região apresentam
balanço parcial da Conciliação

oito magistrados, 10
conciliadores e 16
colaboradores (ser-
vidores). O balanço
parcial divulgado pela
Coordenadoria dos
JEFs apresenta os
dados computados
até o dia 7 de dezem-
bro. Pelo quarto ano
consecutivo, a Justiça

Federal da 5ª Região participa da
campanha nacional, implementada pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com
o objetivo de harmonizar litígios no Poder
Judiciário de todo o País.

A Comissão de Gestão Documental da
Justiça Federal na Paraíba (JFPB), res-
ponsável por selecionar, analisar, higie-
nizar e resgatar documentos e registros
importantes para a preservação da
memória da instituição, publicou, este
ano, quatro editais e eliminou aproxi-
madamente 8 mil processos ociosos.
Durante a análise dos documentos, a
equipe selecionou alguns casos que

merecem
destaque
para a
construção
histórica do
Estado,
como os
autos que deram origem à criação do
município de Rio Tinto (PB), a partir da
instalação da família Lundgren no

Engenho Preguiça e implantação da
Fábrica de Tecidos Rio Tinto (1924).
O último descarte deste ano ocorreu
no dia 1º de dezembro, com um total
de 1.472 processos com prazos de
temporalidade cumpridos. O mais
novo relatório da Comissão de
Gestão Documental, intitulado

“Registros Históricos”, ainda contém
acervo fotográfico e pode ser acessado
no site www.jfpb.jus.br.

História é preservada na JFPB

O portal da
Ajufe foi
renovado na
última
semana.
Além do
novo visual e
facilidade no
acesso, o
site
proporciona
melhorias na
navegação e
divulgação dos programas e campanhas
promovidos pela instituição. A “Lista
Ajufe” também passou por
reformulações. Informações no próprio
site www.ajufe.org.br.

Site da Ajufe
é renovado

NOVOS
MESTRES

Em defesa de
dissertação do
Mestrado em
Gestão Pública
pela UFPE, no dia 29 de julho, o
servidor Célio Marques apresentou a
dissertação intitulada “Princípios da
Legalidade e Transparência
Administrativa nos Processos
Demarcatórios de Terrenos de
Marinha: uma contextualização
histórico-social ante o atual estágio da
democracia brasileira”. Célio associa
sua pesquisa à Justiça Federal em
razão da competência desta para
dirimir os conflitos advindos da gestão
desses bens, como a apropriação
abusiva dessas áreas. Um problema
iniciado pelos colonizadores e que
ainda hoje é pauta de julgamentos
pela Justiça Federal.

Célio Marques

Por solicitação da Caixa
Econômica Federal, os

estagiários de nível superior que
possuem conta-corrente com

operação 023 deverão efetuar a
troca para a modalidade

universitário. A mudança deve
ser comunicada ao Setor de

Acompanhamento de Estágio.

Conta Universitário
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