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Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%

Juízes da 5ª Região debatem no
Recife tecnologias da Informação

Semana Nacional da Conciliação faz mais de 6 mil audiências na 5ª Região

Dia do Fonaudiólogo

Na JFPE, foram realizadas
mil audiências.

Desembargador
participa de livro
sobre indígenas Treinamento do

FLUXUS será terça-
feira próxima

O Processo Eletrônico e a
Revolução na Gestão do
Judiciário é o tema do 8º
Encontro de Juízes
Federais da 5ª Região,
que será aberto hoje, às
19h, pelo presidente do
TRF5, desembargador
Luiz Alberto Gurgel de
Faria, em Boa Viagem.
Segundo os organiza-
dores, serão discutidas as novas tecnolo-
gias da informação e da comunicação e
do seu potencial de mudança nos mode-
los de gestão administrativa e de
condução do processo judicial. O evento
termina no sábado(11) com um debate
em torno da Implantação do Processo

Judicial Eletrônico na
5ª Região: realidade e
perspectivas, com a
participação do juiz da
3ª Vara Federal(RN),
Marco Bruno Miranda
e de Laureano Montar-
royos, diretor da
Divisão de Desenvol-
vimento de Sistemas
desta Corte. O diretor

da Esmafe5, desembargador federal
Lázaro Guimarães disse esperar que “os
estudos a serem realizados nos três dias
repercutam no cotidiano de todos,
contribuindo para o aperfeiçoamento
das atividades sob nossa responsa-
bilidade”.

A V Semana Nacional de Conciliação,
realizada entre os dias 29 de novembro
e 03 deste mês, possibilitou que alguns
mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação e da Caixa Econômica
Federal (CEF) renegociassem e
quitassem as respectivas dívidas.
Na Justiça Federal da 5ª Região, foram
designadas 7.762 audiências de

conciliação, sendo 794 de Alagoas (AL),
3.106 do Ceará (CE), 1.459 da Paraíba
(PB), 933 de Pernambuco (PE), 665 do Rio
Grande do Norte (RN) e 805 de Sergipe
(SE). Destas audiências, foram realizadas
6.826, sendo 642 de AL, 2.537 do CE,
1.387 da PB, 859 de PE, 628 do RN e 773
de SE. Dos seis estados que compõem a
5ª Região da Justiça Federal, o Rio

A Fundação Conrad Adenauer, da
República Federal da Alemanha, e
a Editora Czymmeck lançaram em
2009, e recentemente publicaram nova
edição, a obra jurídica “Energia e
Constituição”, organizado por Vladimir
da Rocha França, Fabiano André de
Souza Mendonça e Yanko Marcius de
Alencar Xavier. A coletânea conta, dentre
outros autores, com a participação do
jurista e desembargador Edilson Pereira
Nobre Júnior. O magistrado é autor de
várias publicações jurídicas, dentre as
quais “Desapropriação Para Fins de
Reforma Agrária”, da Editora Juruá
(2006). Edilson Nobre fala sobre “Terras
Indígenas e Aproveitamento de Recursos
Hídricos para Fins de Reforma Agrária”.

Na próxima terça-feira(14/12),
acontecerá o último treinamento deste
ano no Sistema FLUXUS. Os servidores
interessados podem enviar e-mail para
ged@trf5.jus.br ou ligar para o Núcleo de
Gestão Documental nos ramais 9467 ou
9181, falar com Lúcia ou Gabriel,
informando o nome completo e o local
de trabalho. O treinamento será feito na
Esmafe5, lº andar, sala 01, das 14h às 18h.

A todo vapor
Na noite de hoje(09), a partir das 20h, a
festa de 21 anos dos servidores do TRF da
5ª Região, acontece no bar Vapor 48 - ao
lado do Catamarã – localizado no bairro
do Recife. A animação ficará por conta
da Banda Som Versátil e do DJ Nando.

Grande do Norte foi o que conseguiu
homologar o maior percentual de acor-
dos. Foram homologados 387 acordos,
ou seja, 61,62%. Sergipe atingiu o
segundo lugar, com 423 homologações
(54,72%). Em seguida, encontram-se a
Paraíba, com 716 (51,62%); Pernambuco,
com 374 (43,53%); Ceará, com 1.094
(43,12%) e Alagoas, com 231 (35,98%).


