
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Bruno Brito, Ellen Tavares, Mayara Amancio e Raiane Rodrigues
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 3425
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos: Juliana Galvão, 
Ellen Tavares e Raiane Rodrigues

19
     

Derramamento de óleo no NE é tema de debate da Quinta Jurídica

Curso

de Novembro

TERÇA

XIV Semana Nacional de Conciliação

Aniversariantes

Justiça Federal da 5ª Região consegue 
60% de acordos 

Justiça Federal da 5ª Região 
obteve o índice de 60% de 

acordos durante a XIV Sema-
na Nacional de Conciliação, que 
aconteceu entre os dias 4 e 8 de 
novembro. No evento, os Centros 
Judiciários de Solução de Con-
flitos e Cidadania (Cejuscs) da 5ª 
Região realizaram 1.397 audiên-
cias e alcançaram a marca de R$ 
3.918.721,82 em valores homo-
logados, por meio de 832 acor-
dos celebrados. Houve ainda 431 
ações de cidadania, como emissão 
de documentos e a realização de 
casamentos coletivos. Foram aten-
didas 2.317 pessoas nos mutirões 

A

A Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte (JFRN) promove, 
na quinta-feira (28), mais uma 
edição da Quinta Jurídica. Des-
ta vez, o tema do evento será 
o “Derramamento de óleo na 
costa nordestina: repercussões 
socioambientais”. Os debatedo-
res serão o capitão de fragata 
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Rogério Ramos Medeiros Filho, a 
analista ambiental Fabíola Patrícia 
da Silva Rufino e o procurador da 
República Victor Manoel Mariz. O 
encontro, aberto a todos os inte-
ressados, será realizado a partir 
das 19h, no auditório da JFRN. 
Quem quiser participar poderá se 
inscrever, gratuitamente, através 

promovidos nos 
Cejuscs em Alago-
as, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio 
Grande de Norte e 
Sergipe. A Semana 
da Conciliação na 
Justiça Federal da 
5ª Região foi rea-
lizada por uma força-tarefa com-
posta por magistrados, conciliado-
res e colaboradores.
Semana Nacional de Conciliação 
A XIV Semana Nacional de Conci-
liação aconteceu em todo o País. A 
campanha em prol da conciliação 
é realizada anualmente pelo Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ), 
desde 2006, e envolve os Tribunais 
de Justiça, Tribunais do Trabalho 
e Tribunais Federais. A estatística 
geral do Poder Judiciário ainda 
será divulgada pelo CNJ em breve 
na página dedicada à campanha 
http://bit.ly/JF5concilia.

do site www.jfrn.jus.
br. No dia do even-
to, será necessário 
levar 2 kg de ali-
mentos não pere-
cíveis para efetivar 
a inscrição. (Com 
informações da As-
com/JFRN)

Segurança - Teve 
início ontem (18), 
no TRF5, o “Curso 
Básico de Técnicas 
Operacionais”, pro-
movido pelo Con-
selho da Justiça 
Federal (CJF). Até o 
próximo dia 22, um 
grupo de 35 agen-
tes de segurança 
da Justiça Federal 
da 5ª Região participa do treina-
mento, que contará com exercícios 
práticos e teóricos. Integraram a 
mesa de abertura do evento a juíza 
federal auxiliar da Presidência, Joana 
Carolina Lins Pereira, a assessora-
-chefe de Segurança Institucional e 
Transporte do CJF, Fernanda Rocha, 

a vice-diretora do foro da Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE), Ca-
rolina Malta, o juiz federal da JFPE, 
Tiago Antunes, e o diretor da Subse-
cretaria de Apoio Especial do TRF5 
(SAE), José Luiz Jaborandy. O diretor-
-geral do TRF5, Edson Santana, tam-
bém prestigiou a solenidade.

Continuam 
abertas as 
inscrições 
para o curso 
avançado de 
Elaboração 
de Termo de 
Referência, destinado aos gestores 
de contrato e demais profissionais 
que trabalham direta ou indireta-
mente com processos de licitação. 
O prazo para inscrições se encerra 
na próxima sexta-feira (22). Inte-

ressados devem en-
viar email para ndrh-
-treinamento@trf5.jus.
br, com dados como 
nome, identidade, CPF, 
matrícula, ramal e uni-
dade de lotação. 


