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Dia do Músico

O Gabinete de Conciliação Judicial reali-
zará, de hoje até a próxima sexta-feira
(26), o quarto mutirão visando a conciliar
processos que envolvem matérias refe-
rentes ao Sistema Financeiro da Habita-
ção – SFH. A iniciativa tem por objetivo
possibilitar o acordo entre as partes em
processos que tramitem na 2ª instância

Gabinete de Conciliação Judicial
dá início ao Mutirão do SFH

da Justiça Federal. O Gabinete poderá ser
acionado por pessoas e instituições
públicas federais que sejam parte em
processos a serem julgados pelo Tribunal
e desejem resolver as demandas por
meio de acordo. Esse evento conta com a
participação dos juízes Nilcéa Maggi,
Daniela Zarzar e Frederico Koehler. Pela

A Justiça Federal em Alagoas (JFAL)
designou cerca de 300 audiências de
conciliação, todas de processos
habitacionais relativos à Caixa
Econômica Federal, durante a

Justiça Federal em Alagoas tenta acordo em 300 processos

O VIII Mutirão do Juizado
Especial Federal da Justiça
Federal em Arapiraca (8ª
Vara Federal), realizado na
primeira quinzena de
novembro, efetuou 1.126
audiências, das 1.305
designadas, com índice de acordos
equivalente a 56,75%, totalizando R$
3.174.743,91, incluindo sentenças de

Campanha Nacional de Conciliação,
evento que ocorrerá de 29 de novembro
a 3 de dezembro de 2010. O objetivo da
campanha, de iniciativa do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), é mostrar à

Dando continuidade ao Ciclo de Debates
sobre a Psique, neste mês de novembro,
está programado para o dia 26, das
13h30 a 15h30, debate em torno do filme
A Vida Secreta das Palavras, de Isabel
Coixet. A obra retrata a história vivida
por uma enfermeira com deficiência
auditiva e extremamente isolada. A trama
se desenvolve quando a personagem
parte para uma plataforma de petróleo, a
fim de cuidar de um homem gravemente
queimado. O debate será conduzido pela
psicóloga Flávia Cristina Mucarbel junto
com a equipe de saúde desta Corte. Os
profissionais vão discutir os aspectos do
diagnóstico e do tratamento do estresse
pós-traumático. O evento é aberto aos
servidores. Sinopse da obra pode ser
encontrada no endereço
www.filmesdahora.com/filme/a-vida-
secreta-das-palavras”.

primeira vez, servidores do TRF5 atuarão
como conciliadores. As audiências
ocontecerão no Foyer (1º andar).

procedência, no total de R$
697.978,58, valores a serem rece-
bidos por meio de Requisições de
Pequeno Valor (RPVs). Todos os
processos são de natureza previ-
denciária. O evento contou com a
participação de 16 magistrados

federais, sete da Seção Judiciária de
Alagoas e nove de Pernambuco, Sergipe e
Rio Grande do Norte.

população ser possível obter uma
solução mais rápida e econômica para
conflitos judiciais por meio da
conciliação, além de ser uma atitude
que promove a paz social.

Ações previdenciárias são analisadas em Arapiraca

A partir desta segunda-feira, as
ligações telefônicas interurbanas e
internacionais desta Corte devem ser
feitas usando o código da operadora
Embratel(21).

Migração de Operadora

Debate sobre Psique
enfoca novo filme

Conciliação
em maio
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