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Encontro debate revisão das tabelas 
processuais da Justiça Federal
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JFRN promove semana de conciliação de processos de 1ª e 2ª instâncias

de Setembro

TERÇA

Vacinação

TRF5 sedia abertura das jornadas de 
Direito Processual

Aniversariantes
Teresa Neuman Lima Uchoa
Gabinete Des. Federal Manoel Erhardt
Andréa Cristina de Sousa
Gabinete Des. Federal Paulo Cordeiro
Marinilza da Silva Bezerra
SOSERVI

ois dos maiores eventos so-
bre Direito Processual no País 

serão iniciados, hoje, às 19h, no 
Pleno do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5: as XXV Jor-
nadas Ibero-americanas de Direito 
Processual e as XI Jornadas Brasi-
leiras de Direito Processual. Entre 
os palestrantes, os ministros Mar-
celo Navarro Ribeiro Dantas, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
e Luiz Fux, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). O evento interna-
cional acontece em paralelo ao 
brasileiro e tem continuidade, de 
amanhã até quinta (16), no hotel 
Summerville, em Porto de Gali-

nhas, Ipojuca-PE. A professora 
Ada Pellegrini Grinover é a gran-
de homenageada desta edição 
do encontro. 
Programação – A abertura das 
Jornadas contará com palestras 
de Paulo Henrique dos Santos Lu-
con e Lucas Buril de Macêdo, es-
pecialistas na área, sobre “Súmu-
las, Precedentes e Jurisprudência 
no Atual Ordenamento Jurídico 
Brasileiro”. O evento contará com 
15 painéis e diversos workshops. 
A programação completa e outras 
informações estão disponíveis 
em: www.direitoprocessual.org.br 
ou www.jornadasibdp.com.br.

Desde ontem, a 
Seção Judiciária do 
Rio Grande do Nor-
te está realizando a 
I Semana de Con-
ciliação da 1ª e 2ª 
Instâncias na JFRN, 
visando a promo-
ver conciliações de 

processos que 
tramitam nas va-
ras federais e no 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião. Em pauta, 
99 processos da 
Caixa Econômica 
Federal, sendo 

42 em tramitação no TRF5 e 57 no 
1º grau. O corregedor do TRF5, 
desembargador federal Fernando 
Braga, e o juiz federal Bruno Teixei-
ra, auxiliar da Corregedoria, partici-
pam do evento. Durante a semana, 
inédita na JFRN, também serão lan-
çados projetos de conciliação para 
casos pré-processuais do Inmetro 

e da Caixa, que buscam o acordo 
entre as partes antes mesmo do 
fato se tornar uma demanda ju-
dicial. Os trabalhos estão sendo 
coordenados pelo diretor do Foro 
da JFRN, juiz federal Marco Bruno 
Miranda, e pela juíza federal Gisele 
Leite, coordenadora do Centro de 
Conciliação.

O Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) sediou, ontem, 
reunião do Comitê Gestor 
das Tabelas Processuais da 
Justiça Federal (Cogetab), 
com o objetivo de revisar 
as Tabelas Processuais da 
Justiça Federal e analisar as 
novas inclusões na Tabela de Clas-
ses do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), em face do novo Código 
de Processo Civil. O encontro foi 
aberto pelo novo corregedor-geral 
da Justiça Federal, ministro Mauro 
Campbell, e contou com a partici-
pação de representantes de cada 
um dos cinco tribunais regionais 
federais e da Secretaria do Centro 
de Estudos Judiciários do CJF. A 

5ª Região foi representada pela 
juíza federal Cíntia Brunetta e pela 
diretora da Secretaria Judiciária do 
TRF5, Telma Motta. Segundo o co-
ordenador do Cogetab, juiz federal 
Marcelo De Nardi (TRF4), a ideia é 
tornar o Cogetab ainda mais ativo, 
simplificar e padronizar a coleta 
de dados estatísticos, bem como 
melhorar a gestão da informação 
judicial. (Com informações do CJF)

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 lembra que ama-
nhã (14) é o último dia para os 
inscritos na lista para imunização 
contra o vírus HPV (Papiloma Vírus 
Humano) e Herpes Zóster efetua-
rem o pagamento das vacinas. O 
valor deve ser depositado na conta 
da Associação dos Servidores da 
Justiça Federal em Pernambuco – 
Asserjufe-PE e o comprovante do 
depósito, entregue ao NAS. Mais 
informações no NAS (ramal 9296) 
ou na Asserjufe-PE (ramal 9581).


