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No período de 24 a 28 de maio, o Núcleo
da Esmafe5 do Ceará promove o curso
“Atividade Aduaneira na Proteção da
Sociedade”. O treinamento faz parte do
Plano Nacional de Aperfeiçoamento e de
Pesquisas para Juízes Federais (PNA).
Juízes federais e servidores da Seção
Judiciária e das Varas Federais do Ceará
vão debater assuntos relacionados com
os procedimentos utilizados pela Receita
Federal para combater a fraude nos

despacho aduaneiro, importação e expor-
tação, tributos, entre outros. Eles também
vão conhecer in loco a rotina e a infraes-
trutura do Porto de Pecém. As aulas se-
rão ministradas, a partir das 14h, na JFCE.
A solenidade de abertura ocorrerá às 14h
da segunda-feira (24), e contará com a
participação dos juízes federais José
Parente Pinheiro (diretor de Foro da Se-
ção Judiciária do Ceará) e Germana de
Oliveira Moraes (diretora da Esmafe5/CE).

A Justiça Federal na Paraíba
(JFPB) contará com seis novas
varas, até 2014. A primeira delas
será a Subseção Judiciária de
Monteiro, com competência Mista e
atuação nas áreas Cível, Penal, Execução
Fiscal e Juizado Especial Federal. A nova
Vara vai funcionar, a partir do mês de
junho, na Rua Nestor Bezerra, nº 97, Cen-
tro da cidade.  A nova Subseção terá juris-
dição nos municípios de Amparo, Camalaú,
Caraúbas, Congo, Coxixola, Monteiro,
Ouro Velho, Prata, São João do Tigre,
São José dos Cordeiros, São Sebastião
do Umbuzeiro, Serra Branca, Sumé e
Zabelê, antes sob a competência territo-
rial da Subseção de Campina Grande.

JFPB contará com Vara
de competência mista

Esmafe5/CE promove curso sobre atividade aduaneira

Vinte mães servidoras, terceirizadas
e estagiárias do TRF5, e seus

respectivos filhos, participaram de uma
sessão de fotos para confecção de um
book, que será entregue a cada uma
delas como parte das homenagens do
Tribunal ao Dia das Mães. A
programação, iniciada com a sessão
de fotos, prossegue hoje com um
debate sobre os cuidados com a
gravidez e o parto humanizado. A
discussão será conduzida pela médica
Brena Melo, do Grupo de Gestantes
Ishtar. Amanhã, as mamães participam
do curso de scrapbooking, na sede da
Esmafe5. A programação será
encerrada, na sexta-feira, com oficina
sobre a Síndrome da Alienação
Parental e uma homenagem especial
da presidência.

Mães são
homenageadas
com fotos e cursos

A solenidade de
abertura do
Mutirão de
Conciliação
aconteceu na
tarde de ontem
e contou com a
participação do
presidente do
TRF5,
desembargador
Luiz Alberto
Gurgel de Faria,
do coordenador do Gabinete e vice-
presidente do Tribunal, desembargador
Marcelo Navarro, do diretor da EMGEA,
empresa gestora de ativos da Caixa
Econômica Federal, Eugen
Smarandescu Filho e outras autoridades.
Para o presidente da Corte, a iniciativa
representa a quebra de um paradigma da
Justiça: “O mito de que não se pode
conciliar em 2º grau desaparece por
meio de uma realização como esta”,
declara. Os trabalhos do mutirão já
haviam começado na segunda-feira e,
das dez audiências realizadas nesse dia,
oito resultaram em conciliação. De
acordo com a juíza federal Nilcéa Maggi,
designada para dar apoio executivo ao

Mutirão inicia as atividades do
Gabinete de Conciliação do TRF5

Gabinete, cerca de 150
processos, selecionados
por critério de antiguidade,
serão submetidos à
tentativa de acordo até o
término do mutirão, no
próximo dia 14.

Dia Nacional das
Comunicações


