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Expediente será suspenso nesta sexta

de Dezembro

QUINTA

Corregedoria do TRF5 divulga balanço 
da Semana Nacional de Conciliação

Corregedoria do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5 divulgou a Estatística da 
Semana Nacional de Conciliação: 
mais de 800 conciliações foram re-
alizadas nos Centros Judiciários de 
Solução Consensual de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc) das Seções Ju-
diciárias da 5ª Região, sendo 200 
conciliações na Paraíba; 179, no 
Ceará; 115, em Sergipe; 186, em 
Pernambuco; e 142, no Rio Grande 
do Norte. A Seção Judiciária de 
Alagoas não participou da Sema-
na, uma vez que já havia realizado 
mutirões em momento anterior, 
estando com todos os proces-
sos em dia, sem acumulações. Os 

Aviso da
Primeira Turma

trabalhos resultaram num total de 
501 acordos, o que corresponde 
a 61% das audiências realizadas. 
Ainda segundo os dados divulga-
dos, as atividades de conciliação 
envolveram 25 magistrados, 131 
conciliadores, entre servidores e 
voluntários, e 115 colaboradores, 
atendendo a mais de 1.000 pes-
soas. O total de valores homolo-

Último dia para 
responder à 
Pesquisa de Clima

Processo de seleção 
para mestrado

Seminário

Aniversariantes
(07/12)
Juíza Federal Roberta Walmsley 

S. Carneiro P. de Barros
SJPE

Mário César Dias Cordeiro
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Sarah Leite Ribeiro
Núcleo de Assistência à Saúde
Hermano Henrique Carvalho de Souza
LANLINK 
André de Souza Silva
SERVIS

(08/12)
Jane Maria de Farias Veras
Gab. Des. Federal Roberto Machado
David da Silva Rego
Subsecretaria de Recursos
Maria Helena Verçosa Andrade
Subsecretaria de Pessoal

(09/12) 
Maria da Graça Reis Braga
Subsecretaria de Recursos
José Alberto da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
Waldecks Severino Belchior 
VIRTUS

(10/12)
Israel Bezerra Vieira Neto
Biblioteca

Devido ao feriado do Dia da 
Justiça, não haverá expediente 
no Tribunal Regional Federal – 
TRF5 na próxima sexta-feira (8), 
funcionando apenas o Plantão 
Judiciário.  Com isso, os prazos 
processuais que se iniciem ou se 
completem nesse dia ficam auto-
maticamente prorrogados para o 

primeiro dia útil subsequente, ou 
seja, segunda-feira, 11/12, quan-
do o TRF5 abrirá normalmente. 
A lista completa de feriados na-
cionais e institucionais de 2017, 
estabelecida por meio do Ato nº 
00561, da Presidência do Tribu-
nal, pode ser acessada no site do 
TRF5: www.trf5.jus.br. 

gados pelos CEJUSCs foi de R$ 
16.010.397,24. 
Segundo Grau – As conciliações 
dos processos do TRF5 só foram 
realizadas pelo Cejusc/CE, em 
relação aos processos originários 
da Justiça Federal do Ceará. Das 
nove audiências realizadas, foram 
homologados cinco acordos, no 
montante de R$ 295.545,00.

Terminam hoje (7) as inscrições 
para a o Seminário “Perspectiva da 
Justiça Federal, uma visão interna-
cional”, promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal, com apoio do TRF5. 
O evento será realizado no próximo 
dia 11, na sede da Justiça Federal no 
Ceará. As inscrições podem ser reali-
zadas no site do CJF (www.cjf.jus.br).

Hoje (7) é o último dia para 
responder à Pesquisa de Clima 
Organizacional, promovida pelo 
Conselho da Justiça Federal 
(CJF). O formulário eletrônico 
está disponível para magistra-
dos e servidores na Intranet do 
TRF5 (www.intranet.trf5.gov.br). 
Não é necessária a identificação 
dos participantes, que respon-
derão apenas questões relacio-
nadas ao seu órgão. Dúvidas 
podem ser encaminhadas ao 
email sepoge@cjf.jus.br.

A Primeira Turma do TRF5 fará 
sessão extraordinária no próximo 
dia 15 de dezembro, às 9h, na Sala 
das Turmas Sul. O colegiado é 
composto pelos desembargadores 
Roberto Machado, Alexandre Luna 
e Élio Siqueira.

Estão abertas, até amanhã (8), 
as inscrições para o processo de 
seleção ao programa de mestrado 
em Direito da Universidade Nove 
de Julho (Uninove), em São Paulo. 
Os interessados devem preencher 
a ficha de inscrição online e ane-
xar, em arquivo no formato pdf, 
os documentos relacionados no 
edital. O link para a inscrição está 
disponível no portal da Uninove 
(http://www.uninove.br/mestrado-
-e-doutorado/mestrado-em-direito/
processo-seletivo-resultados/).


