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Dia Internacional do
Portador de Deficiência

Na manhã de
ontem, o TRF5
recebeu alunos
do Curso de
Formação de
Oficiais do Corpo
de Bombeiros. A
visita teve o
objetivo de familiarizar os futuros
bombeiros com os equipamentos de
prevenção contra incêndios (extintores,
escadas de emergência, sinalização).

De acordo com o
capitão Ivânio
Coutinho, a visita
ocorreu porque o
Tribunal é uma
edificação de
referência onde é
possível encontrar a

situação ideal. O capitão ainda salientou
que, além de ser um edifício moderno, o
TRF5 possui boa estrutura de sistemas
preventivos.

Edifício-sede é referência para bombeiros

Nos dois primeiros dias da Semana pela
Conciliação, a Justiça Federal da 5ª
Região já apresenta um total de 1.060
audiências realizadas e 549 acordos
homologados, cuja soma totaliza de R$
2.368.616,70. Em comparação ao
mesmo período da campanha passada,
verifica-se crescimento em todos os
números. O balanço parcial apresentado
é resultado de um esforço conjunto do
TRF5 e das Seções Judiciárias de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. Nesses
dois dias, o número de audiências nos

Resultado parcial da 5ª Região mostra êxito
da Semana Nacional pela Conciliação

seis Estados passou de 622 para 1.060
e o volume de recursos provenientes da
soma dos acordos, que em 2007 foi de
R$ 1,5 milhão, agora chegou a R$ 2,36
milhões. Quanto aos acordos
homologados o crescimento foi de
90,6%, considerando os 288 (obtidos
em 2007) e os 549 desta segunda e
terça-feira (dias 1 e 2 de dezembro).
Outro aspecto a ser destacado é a
inclusão de audiências de conciliação de
processos criminais e pré-processuais.
SOLIDARIEDADE - Nesta terça-feira,
também resultaram em ações solidárias

as audiências de con-
ciliação realizadas na
2ª Vara do Rio Grande
do Norte (especializa-
da em ações criminais)
pelo juiz federal Walter
Nunes. Todos os
processos foram
conciliados e os quatro
réus fizeram doações
em dinheiro,
equivalente a 35 cestas básicas, que
será encaminhado às vítimas das
enchentes em Santa Catarina.

Até o próximo dia 10, o núcleo alagoano
da Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região está com inscrições abertas para
o curso “Neoconstitucionalismo e
Controle Judicial das Políticas Públicas
no Brasil”, ministrado pelo professor
Andréas Krell (Ufal e UFPE). Estão
sendo disponibilizadas 40 vagas, sendo
15 para juízes federais de Alagoas e
cinco para juízes de Direito do Estado.
As demais vagas serão oferecidas aos
magistrados e servidores do TRF5 e das
Seções Judiciárias vinculadas. O curso,

Esmafe5/AL promove curso sobre neoconstitucionalismo
que faz parte do Plano Nacional de
Aperfeiçoamento e Pesquisa para Juízes
Federais (PNA), acontecerá nos dias 15
e 16 de dezembro, na SJAL, com
transmissão por videoconferência para
as demais Seções Judiciárias da Região.
Os juízes federais Paulo Cordeiro
(diretor do Foro da SJAL) e Frederico
Wildson Dantas (diretor do núcleo da
Esmafe5) comandam a solenidade de
abertura, no dia 15. Inscrições pelo e-
mail treinamento@jfal.gov.br e
informações: (82) 2122. 4100.

Comunicados

Encerra hoje o prazo para envio de
documentos que deverão entrar na

folha salarial deste mês. A Divisão de
Pagamento de Pessoal do TRF5
informa que a data-limite se deve à
antecipação da folha de dezembro.

Folha de dezembro

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


