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TRF5 supera a meta de conciliação 
estabelecida para a Justiça Federal

de Março11
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Marcelo Navarro entrega convites de posse da mesa diretora do TRF5 em Maceió
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Aniversariantes
Justiça Federal na 5ª 
Região superou a meta 

estabelecida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
referente a conciliações em 
processos do Sistema Finan-
ceiro de Habitação (SFH). De 
acordo com os dados envia-
dos pela gestora de contratos 
do SFH, Emgea, foram de-
signadas, até o final do ano 
passado, 737 audiências, com 
uma média de acordos fecha-
dos em 39% delas, quando a meta 
para a 5ª Região era cumprir 580 
audiências. “Esse é um resultado 
de um trabalho bem sistematizado 
e que advém de uma visão perma-
nente da conciliação no ano todo, 
em todas as varas, onde os juízes e 
servidores estão bem conscientes 
dessa tarefa”, destacou o corre-
gedor-regional do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Barros Dias. 
Colaboração - O coordenador da 
conciliação da Justiça Federal no 
Ceará, juiz federal substituto Dar-
tanhan Rocha, também destaca o 

esforço conjunto para o sucesso 
da solução de conflitos de forma 
conciliada: “a disponibilidade da 
Emgea e Caixa Econômica em bus-

car uma solução alternativa e 
eficaz para esses conflitos de 
vários anos, e todo o esforço 
e colaboração de magistra-
dos, servidores e conciliado-
res foram fundamentais para 
os resultados alcançados. No 
ano passado, nós tivemos 
um caso no Ceará que cha-
mou a atenção. Um idoso 
que teve problemas de AVC 
e trombose tinha uma dívi-
da com o SFH que passou 

de R5 550 mil para R$ 2 milhões 
e com a conciliação o valor caiu 
para R$ 65 mil”, ressaltou.

O desembargador federal Mar-
celo Navarro visitou, ontem (10), 
o governador de Alagoas, Renan 
Calheiros Filho; o prefeito de 
Maceió, Rui Palmeira; os desem-
bargadores federais do Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Re-
gião (AL); e os desembargadores 
do Tribunal de Justiça de Alagoas 
(TJAL), com o objetivo de convi-

dá-los para a solenidade de posse 
da nova mesa diretora do TRF5, 
que será realizada no dia 8 de abril, 
quando Navarro assumirá a presi-
dência da Corte. O futuro presiden-
te do TRF5 esteve acompanhado 
pelo juiz federal André Granja, dire-
tor do Foro da Seção Judiciária de 
Alagoas. Durante as visitas, defen-
deu um maior estreitamento entre 

as instituições. “Os Estados 
que fazem parte do TRF da 
5ª Região, muitas vezes, não 
têm a sensação de pertenci-
mento, porque a sede não é 
no seu Estado. Mas o TRF per-
tence a todos os seis estados 
membros”, destacou Navarro, 
ressaltando que a Justiça deve 
ser vista como uma só. 

Nesta semana, o programa Via 
Legal conta a história de uma 
adolescente de Fortaleza (CE) que 
é portadora da Doença de Crohn, 
uma enfermidade inflamatória 
crônica que afeta o sistema di-
gestivo. Obrigada a seguir uma 
dieta restritiva - sem leite, carnes 
e ovos, por exemplo -, os médicos 
receitaram o uso de suplemen-
tos alimentares com efeito anti-
-inflamatório. O problema é que 
esses produtos custam caro e não 
são fornecidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). A jovem acionou 
a Justiça e, no TRF da 5ª Região, o 
desembargador federal Marcelo 
Navarro decidiu que a União e 
o Governo do Ceará terão que for-
necer, mensalmente, latas de um 
leite especial. A fundamentação se 
baseou no dispositivo constitucio-
nal que diz que “a saúde é direito 
de todos e dever do Estado”. Con-
fira esta e outras reportagens no 
Via Legal, que é exibido pela TV 
Justiça, às 21h30 (quarta e segun-
da-feira) e 12h30 (sexta-feira). As-
sista também na TV Cultura, na TV 
Brasil e pela internet, no site www.
youtube.com/programaViaLegal.

O NDRH informa que, até a pró-
xima sexta-feira (13/03), estará 
aceitando inscrições de servidores 
interessados no curso de Excelência 
no Atendimento, ministrado pelo 
professor Rossini Medeiros, que 
tem por objetivo qualificar o aten-
dimento ao público prestado pelos 
servidores do TRF5. A capacitação 
acontece na Esmafe, nos dias 26 e 
27 de março, das 9h às 18h. Mais 
informações no NDRH, ramal: 9818


