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QUINTA

Aniversariantes

Dezembro Severino Ramos Félix Ferreira
Material e Patrimônio

Adriana Valadares Temporal
Plenário

Joseildo Zacarias de Lira
VIP – Segurança

José Pedro dos Santos Silva
VIP – Segurança

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal 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

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do arquiteto

Dia do engenheiro

O balanço da Semana
pela Conciliação na
Justiça Federal da 5ª
Região superou todos os
resultados anteriores. Em
relação à campanha de
2007, houve um
crescimento superior a
100% no número de
audiências realizadas e
de acordos homologados
e de 160% no montante
de recursos provenientes
desses acordos. O
evento mobilizou mais de
mil servidores, sendo 223 juízes
federais, 270 conciliadores e 615
colaboradores, que atenderam cerca de
seis mil pessoas. Entre as inovações,
adotadas em 2008, registram-se a
participação de Turmas Recursais, a
inclusão de audiências pré-processuais e
de conciliação em Varas Cíveis,
Criminais e de Execução Fiscal, além
dos Juizados Especiais Federais.
Diversas audiências contaram com a
participação de parceiros, como o INSS,
a Caixa Econômica Federal e a Empresa
Gestora de Ativos da CEF (EMGEA). A
campanha na Região foi coordenada

TRF5 divulga números da
Semana pela Conciliação

pelo desembargador
federal Marcelo Navarro e
coordenadores
seccionais dos JEFs. O
trabalho ainda contou
com juízes
coordenadores da
Semana em cada Estado.
Para o presidente do
TRF5, desembargador
federal José Baptista de
Almeida Filho, “a
conciliação é o caminho
mais rápido e eficiente de
fazer Justiça”.

Foi instalada, na última
segunda-feira, a
Academia de Letras
Jurídicas do Rio
Grande do Norte
(ALEJURN), com a
finalidade de reunir
profissionais da área
do Direito com reconhecida produção
intelectual e jurídica. A Academia é
composta por quarenta membros,

incluindo dois
representantes da
Justiça Federal da 5ª
Região: o
desembargador
federal Marcelo
Navarro Ribeiro
Dantas (TRF5) e o juiz

federal Ivan Lira de Carvalho (diretor do
Foro da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte).

A confraterni-
zação de
final de ano
do Sintrajuf
acontecerá
nesta quinta-
feira, a partir
das 19h, na
sede do
sindicato (Rua do Pombal, 52 – Santo
Amaro). O evento contará com a
participação de músicos do
Conservatório Pernambucano,
apresentando um repertório nacional e
internacional. Depois do show, o
microfone estará à disposição dos
convidados. A festa tem entrada gratuita.

Confraternização
do Sintrajuf/PE

Magistrados integram Academia de Letras Jurídicas
Os servidores Alex (Segurança) e
Ana Maria (Secretaria Judiciária)
participam de uma campanha para
arrecadar fraldas geriátricas, que
serão entregues ao Abrigo Cristo
Redentor, no bairro do Curado. Os
interessados em colaborar deverão
entregar os pacotes na Secretaria
Judiciária (4º andar do edifício-sede).
Informações: 9504.

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

Informações: 9581.

Asserjufe

Campanha ajuda
Abrigo Cristo Redentor

Ivan
Lira

Marcelo
Navarro

José
Baptista


