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Aniversariantes
Inalda Vila Nova de Moura
Subsecretaria do Plenário

TRF5 terá mutirão de 120 dias
para analisar 42 mil processos O presidente do

Tribunal Regional
Federal da 5ª
Região,
desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria
participa hoje, às
14h, da sessão do
Conselho da Justiça
Federal. A sessão acontece na sala de
Reuniões da nova sede do CNJ e será
presidida pelo ministro Ari Pargendler. O
CJF funciona junto ao STJ, com a função
de deliberar sobre assuntos
administrativos e orçamentários da
Justiça Federal de 1º e 2º graus. Sua
missão principal é promover a integração
institucional e a padronização de
procedimentos administrativos.

Presidente participa
de sessão do CJF

A Jornada de Conciliação realizada por
juízes federais de Pernambuco e do
Ceará foi concluída quinta-feira(21) com
a concessão de 70 alvarás a habitantes 
dos municípios de Salgueiro, Verdejantes
e Cabrobó, totalizando R$ 960 mil  pagos
nas indenizações. A jornada começou dia
19  com a finalidade de atender a 600

Juízes federais liberam R$ 960 mil em desapropriações

Dia Contra a Exploração
da Mulher
Dia da Democracia
Dia do Dentista

O corregedor-geral
da Justiça Federal,
ministro Francisco
Falcão, encerrou
sexta-feira(22) a
inspeção realizada
nesta Corte,
anunciando a
realização de um
mutirão, a partir do
dia 3 de novembro,
que terá prazo de qautro meses para
zerar 42 mil processos, que encontram-
se na Subsecretaria de Recursos Especiais
do TRF5. Esse trabalho será efetuado por
oito juízes federais da Região, sob a
coordenação do desembargador federal
Marcelo Navarro, vice-presidente do

Tribunal. Falcão
explicou que, dos
cinco TRFs, o da
5ª Região “até
hoje nunca teve
nenhum
magistrado
punido por desvio
de conduta”. O
ministro afirmou
que o TRF5 está

de parabéns pelo empenho para cumprir
as metas do CNJ. O presidente  Luiz
Alberto Gurgel de Faria destacou que
entre os 91 tribunais do País, o da 5ª
Região foi o 2º colocado no cumprimen-
to das normas do Conselho Nacional de
Justiça, em relação ao ano de 2009. 

pessoas interessadas. O objetivo do
trabalho foi o de buscar conciliação com
os proprietários de terra que ainda não
firmaram acordo com a União. A
segunda etapa acontecerá no período de
4 a 7 de novembro, e  será destinada aos
habitantes de Serra Talhada, Floresta,
Custódia, Sertânia, Betânia e Ibimirim.

No próximo dia 4, será implantado, em
definitivo, nas Varas Cíveis da Capital e
nas do interior da Seção Judiciária de
Pernambuco, o Processo Judicial
Eletrônico (PJE), cuja tramitação
será inteiramente eletrônica.
Inicialmente, a utilização do PJE será
facultativa aos demandantes; todavia, em
ingressando o autor da ação com o feito
em ambiente virtual, a resposta a essa
ação também deverá se realizar
eletronicamente.

PJE será instalado
na JFPE 

O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) está negociando com os
grandes bancos do país a
possibilidade de estabelecer uma
pauta comum de práticas de
conciliação. A iniciativa tem como
um dos objetivos alavancar a
Semana Nacional de Conciliação,
que acontecerá de 29 de novembro
a 3 de dezembro em todos os
estados brasileiros.

Servidores interessados em participar do
grupo musical que se apresentará ao
vivo na quarta-feira, no restaurante do
TRF, durante o horário de almoço, devem
procurar Sílvio Ferreira, no ramal 9354.

CNJ busca parcerias
para conciliação

Talento Servidor


