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Dia Mundial da
Prevenção contra a AIDS

Na V Semana Nacional de Conciliação,
organizada pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), que começou na última
segunda-feira (29) em todos os tribunais
do país, foram realizadas pelo menos
8.912 audiências, sendo 56 pré-processuais.
As audiências resultaram em 3.368
acordos, que totalizam R$ 7.430.152,50 em
valores homologados. Os dados são preli-
minares, coletados a partir de informações
repassadas por cinco Tribunais de Justiça
(TJs) – do Maranhão, de Pernambuco, Rio
Grande do Sul, Tocantins e Goiás, dos
Tribunais Regionais Federais (TRFs) da 1ª,
2ª e 5ª Regiões, e dos Tribunais Regionais
do Trabalho (TRTs) da 1ª, 2ª, 9ª, 11ª, 15ª,
19ª e 20ª Regiões. No primeiro dia de
audiência, foram atendidas 23.540
pessoas, e participaram 1.405 magistrados
e 96 juízes leigos. Das 2,9 mil audiências

Primeiro dia de conciliação no País
registra R$ 7,4 milhões em acordos

O desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, assinou
ato nº 642, de 19 de novembro deste
ano, instituindo a Tabela Única de
Custas e os procedimentos para
recolhimento destas no âmbito da
Justiça Federal da 5ª Região. Segundo o
ato do presidente do TRF5, o pagamento
das custas é feito mediante Guia de
Recolhimento da União Judicial na Caixa
Econômica Federal e a tabela deverá ser
atualizada sempre que alterações na
Tabela Única de classes importem em
complementação ou modificação. O
TRF5 disponibilizará em seu site sistema
público que permitirá o cálculo de
custas de 1º e 2º graus, de porte de
remessa e retorno e a emissão da GRU.

Muda cálculo para
recolhimento da GRU na
Justiça Federal da 5ª Região

marcadas no 2º Grau de Justiça, ou seja,
nos tribunais, foram realizadas 1,8 mil
reuniões, que resultaram em 955 acordos,
representando R$ 4.248.617,16 em valores
homologados.

Acontece hoje, às 18h, no foyer
do TRF5 o lançamento do livro
A Extrafiscalidade Como Forma
de Concretização do Princípio
das Desigualdades Regionais,
de autoria do desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria, presidente
desta Corte. A obra, tese de doutorado
do magistrado, enfoca a importância
dos princípios jurídicos, analisando a
guerra fiscal, uma disputa econômica

Desembargadores
lançam livros hoje

entre Estados em busca de
investimentos.
Também nesta noite será lança-
do o livro da desembargadora
M a r g a r i d a
Cantarelli,
intitulado Rota
Inversa, às 20h
no Clube

Português do
Recife, durante
aniversário da
Associação dos
Amigos do Porto.

Servidores e magistrados vinculados
ao Conselho da Justiça Federal (CJF)

ou à Justiça Federal de primeiro e
segundo graus têm até sexta-feira (03)
próxima para encaminharem ao órgão a
que estejam vinculados propostas de
logomarca única para a Justiça Federal.
As propostas de logomarca devem ser
encaminhadas à Secretaria-Geral do CJF
(no caso de servidor deste órgão) ou à
Presidência do TRF a que esteja
vinculado.

Logomarca única
para Justiça FederalA Justiça Federal do Rio Grande do

Norte está participando da
Semana Nacional da Conciliação.
O mutirão de conciliação no
Judiciário Federal ganha um destaque
ainda maior pela característica dos
processos que tramitam nessa instituição.
Como as ações envolvem órgãos e
autarquias federais esses não
desenvolviam a cultura da conciliação,
geralmente, levando o processo às
últimas instâncias. No total, 669
audiências serão feitas até a próxima
sexta-feira.

JFRN realiza quase
700 audiências
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Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%


