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José Maria Lucena recebe medalha do TJPE

Semana de Conciliação do TRF5 obtém 
23 acordos e recupera cerca de R$ 1,5 mi
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etenta e sete audiências 
realizadas, nas quais 23 
acordos foram feitos e R$ 

1.465.580,63, recuperados pela 
Empresa Gestora de Ativos (Em-
gea), que administra os contratos 
habitacionais da Caixa Econômica 
Federal. Este é o resultado da Se-
mana de Conciliação de processos 
do Sistema Financeiro de Habita-
ção (SFH) no Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5, realiza-
da de 3 a 7/08 e no dia 12/08. Os 
dados foram divulgados ontem, 
pela Corregedoria do TRF5, após 
a conclusão das audiências.  A 
dívida dos mutuários que fizeram 
acordo somava mais de R$ 7 mi-
lhões. Entre os casos solucionados, 
o de uma mutuária que tinha um 
resíduo de R$ 551.772,74, mesmo 
após o pagamento das prestações. 
Com o acordo firmado, o valor 
para quitação do contrato habita-
cional caiu para R$ 21 mil.
Semana de Conciliação – As au-
diências da Semana de Conciliação 
do TRF5 fazem parte da implan-
tação do programa de conciliação 
permanente na Justiça do Primeiro 
Grau e no Tribunal Regional Fede-

ral da 5ª Região, sob a responsabi-
lidade do Gabinete de Conciliação, 
coordenado pelo corregedor-
-regional do TRF5, desembargador 
federal Fernando Braga. A aber-
tura da Semana de Conciliação, 

O desembargador federal emérito 
José Maria Lucena foi agraciado, 
na manhã de ontem (13), com 
a Medalha do Mérito Judiciário 
Desembargador Joaquim Nunes 
Machado, no grau “Grão Colar de 
Alta Distinção”, a mais importante 
condecoração do Judiciário per-
nambucano, concedida pelo Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE). “Eu já havia recebido a me-

dalha no Grau Comendador e, ago-
ra, o Grão Colar, que representa um 
coroamento. Sou muito grato aos 
desembargadores de Pernambu-
co; cada vez mais me sinto ligado 
a essa terra, que é minha segunda 
casa”, avaliou Lucena.  A solenidade 
de outorga da comenda foi condu-
zida pelo desembargador Frederico 
Neves, presidente daquela corte, 
e fez parte das comemorações 

dos 193 anos do TJPE. Entre os 
que compuseram a mesa de 
honra, o presidente do TRF5, 
desembargador federal Mar-
celo Navarro, e o governador 
de Pernambuco, Paulo Câmara, 
também agraciado com a Me-
dalha. A cerimônia foi presti-
giada por diversas autoridades 
do meio político e jurídico, entre 
elas, o desembargador federal Cid 

Marconi e o juiz federal auxiliar da 
vice-presidência, Manuel Maia.

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) está com inscrições aber-
tas para processo seletivo de 
estagiários de nível superior do 
curso de Direito. Os interessados 
têm até hoje (14), às 17h, para 
efetuar a inscrição no site do 
Centro de Integração Empresa-
-Escola - CIEE (www.ciee.org.br), 
banca organizadora do certame. 
As vagas serão distribuídas entre 
a sede da Seção Judiciária, em 
João Pessoa, e as subseções de 
Campina Grande, Sousa, Mon-
teiro, Guarabira e Patos. Serão 
aceitos estudantes que estejam 
cursando do quarto ao oitavo 
semestre da graduação. Mais in-
formações podem ser obtidas no 
portal da JFPB: www.jfpb.jus.br.

no último dia 3/08, contou com 
a presença do corregedor-geral 
da Justiça Federal e coordenador 
nacional da Conciliação, ministro 
Jorge Mussi, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). 


