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Livro sobre 
Marianne Peretti 
é lançado

TRF5 realiza primeira conciliação por videoconferência na Justiça Federal

O Porto: novidades

Corregedor-geral da Justiça Federal homologa 
primeiro acordo da Semana de Conciliação do TRF5

de Agosto4
TERÇA
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Glêdison Marques Fernandes
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Wellington Souza da Fonsêca
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima
Patrícia Machado Motta
Gab. Des. Fed. Cid Marconi G. de Souza
Vicente Masip Y Quintas
Gab. Des. Fed. Conv. Ivan Lira
Gustavo Henrique da Silva Lopes
Subsecretaria de Apoio Especial

Aniversariantes

primeiro dia 
da Semana de 

Conciliação de pro-
cessos do Sistema 
Financeiro de Habi-
tação (SFH), promo-
vida pelo Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, 
foi marcado pela 
emoção. A primeira 
audiência resultou 
num acordo que deixou a apo-
sentada do serviço público federal 
Vilma Alves Cordeiro aliviada e 
feliz. De uma dívida de R$ 129 mil, 
resultante do resíduo após a qui-

tação das prestações ao longo dos 
15 anos de financiamento, Vilma 
Cordeiro conseguiu reduzir o valor 
para pouco mais de R$ 66 mil, por 
meio de um acordo entre a mutu-

ária, a Caixa Econômica Federal e 
a Empresa Gestora de Ativos (Em-
gea), mediado pela juíza federal 
Nilcéa Maggi, da Seção Judiciária 
de Pernambuco, e homologado 
pelo corregedor-geral da Justiça 
Federal e coordenador nacional 
da Conciliação, o ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) Jor-
ge Mussi, que abriu a Semana de 
Conciliação no TRF5. A Semana de 
Conciliação no TRF5 prossegue até 
sexta-feira (7/08). As demais regi-
ões receberão o evento ainda no 
mês de agosto.
Conciliação – O corregedor-regio-
nal e coordenador do Núcleo de 

Conciliação do TRF5, desembarga-
dor federal Fernando Braga, que 
também assinou a homologação 
do primeiro acordo, agradeceu 
a presença do ministro Mussi e 
reforçou a importância de imple-
mentar a cultura da conciliação. 
“Nossa intenção, à frente do Nú-
cleo de Conciliação, é trazer a 
dinâmica processual conciliatória 
de forma permanente para os pro-
cessos em 2º Grau de Jurisdição. 
A Conciliação soluciona material-
mente o conflito, cumprindo ver-
dadeiramente a missão de busca 
da convivência pacífica entre as 
partes”, destacou Braga. 

Hoje (4), acontece o lançamento 
do livro “Marianne Peretti – A Ou-
sadia da Invenção”, na Caixa Cul-
tural Recife, às 19h. A publicação 
traça a linha histórica de oito déca-
das de trabalho e obras da artista 
plástica, revelando a importância 
de seu legado para as artes visuais. 
Marianne Peretti é conhecida por 
suas esculturas e, especialmente, 
por seus vitrais modernistas, sendo 
lembrada, ainda, por ser a única 
mulher na equipe de Oscar Nie-
meyer na construção de Brasília. 
Algumas das suas obras podem 
ser admiradas na capela e no Ple-
no do TRF5, no auditório da Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE) e 
no Tribunal de Justiça de Pernam-
buco (TJPE), entre outros. A esco-
lha da artista para a confecção dos 
vitrais da capela do TRF5 se deu 
no projeto de construção do edifí-
cio sede, pelo arquiteto-projetista 
Carlos Fernando Pontual.

O TRF5 realizou, ontem (3/07), a 
primeira conciliação de julgamen-
to por intermédio de videoconfe-
rência no âmbito da Justiça Fe-
deral. A sessão foi presidida pelo 
Juiz federal auxiliar da Correge-
doria do TRF5 Bruno Teixeira de 
Paiva, entre as partes Caixa Eco-
nômica Federal e Dário Marques 
da Silva Júnior, com a participa-

ção do conciliador Carlos Eduardo 
Barros Bradley. O mutuário devia 
R$ 406.209,44 e, pelo acordo, vai 
pagar a quantia de R$ 35.205,58. 
Outra conciliação realizada me-
diante videoconferência foi entre o 
mutuário Paulo de Oliveira Fernan-
des e A Empresa Gestora de Ativos 
(EMGEA), que representa a Caixa 
nas conciliações, na qual devia R$ 

479.700,29 e fe-
chou o acordo para 
pagar R$ 84.139,12. 
As sessões de jul-
gamento integram 
a Semana de Con-
ciliação, empreen-
dida pelo Superior 
Tribunal de Justiça 
(STJ).

O Restaurante “O Porto”, locali-
zado no TRF5, está com novida-
des no cardápio. Além dos tradi-
cionais salgados e doces, foram 
incluídos crepiocas e crepes, 
pelo valor de R$ 8,85, e o san-
duíche “cheese cheddar”, por R$ 
8,20. O restaurante está aberto 
das 9h às 18h30.


