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Dia do Ministério Público

Justiça Federal do Ceará realiza
mutirão de Habitação até dezembro
O Movimento de
Conciliação Judicial
da JFCE está pro-
movendo, até o dia
03 de dezembro, o
terceiro mutirão
visando a conciliar
cerca de 440 pro-
cessos que envol-
vem matérias referentes ao Sistema
Financeiro da Habitação(SFH), bem como
conciliação de créditos da área comer-
cial. A iniciativa tem por objetivo possi-
bilitar o acordo entre as partes em
processos que tramitem naquela juris-
dição. O mutirão é realizado por pessoas
e instituições públicas federais que sejam

parte em processos
a serem julgados
pela Justiça Federal
no Ceará e desejem
resolver as deman-
das por meio de
acordo. No primei-
ro dia, foram
realizadas 84

audiências, com apoio da Caixa
Econômica Federal. Nos dois primeiros
dias, o evento contou com a presença
dos funcionários da Caixa Econômica
Federal e, após, com a participação de
juízes federais da Seção Judiciária do
Ceará sob a coordenação da magistrada
Maria Júlia Tavares Pinheiro Nunes.

10ª Vara da JFPB reduz Execuções Fiscais
A 10ª Vara da Justiça Federal na Paraíba
conseguiu atingir, antes do final deste
ano, a Meta 3 do CNJ, reduzindo o acervo
de executivos fiscais em tramitação em
percentual equivalente a 20%. No início
de 2010, a Vara Privativa das Execuções
Fiscais e Processos de Natureza Tributá-
ria contabilizava 9.904 execuções fiscais
e a meta era arquivar 1.981 processos.
Ainda na 2ª quinzena de novembro, a 10ª

Vara reduziu o número de feitos fiscais
para 7.923, que corresponde a um de-
créscimo de 1.981 processos, já conside-
radas as execuções fiscais distribuídas
até então, o que equivale a uma diminui-
ção de 20% dos executivos fiscais em
tramitação. Foram baixadas 2.792 execu-
ções fiscais de 1º de janeiro até o dia 23
de novembro, sendo distribuídas até
então 750 novas execuções fiscais.

JFRN abre estágio para
estudantes de Direito
A Justiça Federal do Rio Grande do Norte
(JFRN) abriu nesta segunda-feira (22),
inscrições do processo seletivo para
estágio remunerado do curso de Direito
em Natal, Mossoró e Caicó. A seleção se
destina à formação de cadastro de
reserva e as inscrições podem ser feitas
até o dia 3 de dezembro, exclusivamente,
no site www.jfrn.jus.br. O valor da
remuneração mensal é de R$ 697 e mais
R$ 5 por dia efetivamente trabalhado -
valor referente ao auxílio-transporte.

Filme é debatido em
ciclo sobre Psique
A psicóloga Flávia
Cristina Mucarbel
estará reunida hoje,
das 13h30 às 15h30,
na Sala das Turmas,
com a equipe de
Saúde desta Corte
para debater o filme
A Vida Secreta das
Palavras, de Isabel
Coixet. Serão
analisados os aspectos do diagnóstico e
tratamento do estresse pós-traumático
do filme. O evento faz parte do Ciclo de
Debates sobre Psique, oferecido aos
servidores do TRF5. A obra analisada se
desenvolve quando a personagem parte
para uma plataforma de petróleo, a fim
de cuidar de um homem gravemente
queimado. O enredo possibilita uma
reflexão sobre a questão do trauma e sua
elaboração ao longo da vida.

Última sessão da
TNU acontece dias
02 e 03 de dezembro
O juiz federal Alcides Saldanha
Lima, da Turma Recursal das Seção
Judiciária do Ceará, da 5ª Região,
participa, nos dias 02 e 03 de dezembro,
da última sessão da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência (TNU)
dos Juizados Especiais Federais (JEFs) de
2010. A Turma Nacional é presidida pelo
corregedor-geral da Justiça Federal,
ministro Francisco Falcão, e composta
por juízes federais provenientes das
turmas recursais dos juizados, sendo dois
de cada região da Justiça Federal.


