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O
Pagamento de custas 

Próximo Fonacon ocorrerá em João Pessoa (PB) 

Conciliação e
Mediação 

de Setembro

QUARTA

Sessão da TNU

TRF5 doa equipamentos à Procuradoria 
do Município de Olinda Aniversariantes

Pedro Davi Alves de Vasconcelos
Gabinete da Presidência
Célio Lopes de Azevedo
Gab. Des. Federal Cid Marconi Gurgel

Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 doou à 
Procuradoria do Município de Olinda, na tarde de ontem 

(13), 50 itens de mobiliário e equipamentos, como cadeiras, 
birôs, estantes, CPUs e monitores. O material, considerado 
inservível pelo Tribunal, será utilizado nos setores de adminis-
tração da própria Procuradoria. Segundo o diretor do Núcleo 
de Gestão Patrimonial, Luiz Gustavo, “é uma praxe do TRF5 
auxiliar as entidades municipais, estaduais ou federais que nos 
fazem solicitações, quando temos condições de atendê-las”. 
Doações – Na última sexta-feira (9), o Tribunal doou 35 com-
putadores (CPUs e monitores) ao Quartel do Comando Geral 
da Polícia Militar de Pernambuco. Os pedidos de doações de 
equipamentos que estejam em desuso pelo Tribunal, porém 
ainda em condições de utilização, são feitos através de ofício 
encaminhado à Presidência do TRF5. 

Em sessão plenária realizada 
na cidade de Florianópolis, no 
período de 29 a 31/8, os inte-
grantes do II Fórum Nacional 
de Conciliação e Mediação (Fo-
nacon) escolheram a cidade de 
João Pessoa (PB) para sediar o 
próximo encontro, previsto para 
ocorrer em agosto de 2017. O 
Fonacon reúne desembargadores 
e juízes federais, com a finalidade 

de apresentar experiências positi-
vas obtidas no exercício funcional, 
especificamente nas áreas de con-

ciliação e mediação. Por meio de 
debates, enunciados e recomen-
dações, os magistrados formulam 
proposições que, se aprovadas, 
são publicadas e remetidas aos 
órgãos superiores do Poder Judi-
ciário, como o Supremo Tribunal 
Federal (STF), Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) e os Tribunais 
Regionais Federais (TRFs).

No último dia 8 de setembro, o pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho Moreira, nor-
matizou a admissão da distribuição 
de feitos e recursos no Tribunal sem 
o pagamento imediato de custas, 
enquanto durar o movimento gre-
vista dos bancários, por meio do 
Ato Nº 00361/2016. Segundo a de-
terminação, a quitação das custas 
deverá ser feita até o quinto dia útil 
após o término da paralisação.

Os magistrados interessados em 
participar do curso “Conciliação/
Mediação: Novo CPC e Justiça Fe-
deral” têm até as 16h de hoje (14) 
ou até o encerramento das vagas 
disponíveis para fazer a inscrição. 
Promovida pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF), a capacitação será 
ministrada a distância, com início 
das aulas nesta quinta-feira (15) e 
encerramento no dia 4 de novem-
bro. O CEJ está oferecendo 10 vagas 
para magistrados federais. Inscri-
ções: www.cjf.jus.br, na área “Cursos 
e Eventos”, aba “Cursos a Distância”.

A Turma Nacional de Uniformiza-
ção dos Juizados Especiais Federais 
(TNU) se reúne, hoje (14), a partir 
das 8h30, na sede do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília. 
Serão apreciados 520 processos, 
sendo dois com pedidos de vista e 
sete representativos da controvér-
sia. Essa será a primeira sessão pre-
sidida pelo novo corregedor-geral 
da Justiça Federal e presidente da 
TNU, ministro Mauro Campbell 
Marques. Os juízes federais Fre-
derico Koehler (Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Pernambuco) e 
Gisele Chaves Sampaio Alcântara 
(Turma Recursal da Seção Judiciária 
do Ceará) são os representantes da 
5ª Região na TNU.  A transmissão 
acontecerá ao vivo pelo portal do 
CJF (www.cjf.jus.br) e pelo canal do 
Conselho no YouTube (www.youtu-
be.com/cjf).

Jornadas de Direito Proces-
sual - O TRF5 sediou, ontem 
à noite, a abertura das XXV 
Jornadas Ibero-americanas 
de Direito Processual e das XI 
Jornadas Brasileiras de Direito 
Processual, com palestras dos 
juristas Paulo Henrique dos 
Santos Lucon (esq.) e Lucas 
Buril de Macedo, sobre “Súmu-
las, Precedentes e Jurisprudên-
cia no atual ordenamento jurídico 
brasileiro”. O evento continua hoje e 

amanhã (16), no hotel Summerville, 
em Porto de Galinhas (PE). 


