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Começa, nesta
segunda-feira (29), e vai
até o dia 3 de
dezembro, na Justiça
Federal em
Pernambuco, a Semana
Nacional da Conciliação.
A meta é resolver
processos judiciais em
andamento, mediante
acordo entre as partes. O objetivo da
iniciativa é dar uma solução mais rápida
e econômica para os conflitos judiciais.
Na conciliação, o poder de decidir qual a
solução para os processos deixa de ser
do juiz e passa para os protagonistas do
conflito, por meio de uma intermediação
autorizada e reconhecida pelo Estado,
através de concessões recíprocas,

Justiça Federal começa hoje
Semana Nacional da Conciliação

chegando-se a um
resultado que, em
regra, agrada as partes,
diferentemente do que
ocorre quando o caso é
resolvido por uma
sentença. Na 5ª Região,
são 58 Varas que
participam do
movimento. Estão

previstas 4.423 audiências, sendo 865 em
Pernambuco; 555 em Sergipe; 1.409 na
Paraíba; 267 no Rio Grande do Norte; 585
no Ceará e 742 em Alagoas. A Semana
Nacional da Conciliação é uma iniciativa
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
acontece em tribunais de todo o País. O
slogan deste ano é “Conciliando a Gente
se Entende”.

O Conselho da Justiça Federal divulgou,
ontem, o resultado final do Concurso
Nacional de Remoção a Pedido Mediante
Permuta 2010. No total, 46 servidores de
todo o Brasil conseguiram uma nova
lotação, mais adequada a suas
necessidades atuais, e sem prejuízo do

serviço público. Está disponível também
a lista de resultado final organizada por
cadeias de triangulações para que os
candidatos possam entender como se
iniciou cada cadeia de remoção e quais
os servidores estão diretamente
envolvidos em cada permuta.

CJF divulga final do concurso de remoção

Dez turmas da 5ª Região, que abrangem
os estados de PE, PB, RN, CE, SE e AL estão
incluídas no anteprojeto de lei do
Conselho da Justiça Federal(CNJ) que cria
225 cargos de juiz federal, com o objetivo
de dotar as Turmas Recursais (segunda
instância) dos Juizados Especiais Federais
de estrutura própria. Pelo anteprojeto, a
Justiça Federal em todo País passará a
contar com 75 Turmas Recursais – 36 a
mais do que o número atual de 39
Turmas. O presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, participou, quinta-
feira(25), da sessão do Colegiado do CNJ
que aprovou o anteprojeto de lei que será
encaminhado para aprovação do Plenário
do STJ e, em seguida, para o CNJ, antes de
ser remetido ao Congresso Nacional.

A diretora do Foro da Justiça Federal
em Pernambuco, juíza federal Joana
Carolina Lins Pereira, e o diretor do
Núcleo Administrativo do órgão,
Josemar Melo, participaram, sexta-feira
(26), de uma reunião com o secretário
de Defesa Social do Estado, Wilson
Damázio, e o o diretor geral de Opera-
ções da Polícia Militar de Pernambuco,
coronel Eden Vespaziano. Na ocasião,
solicitaram um policiamento mais
ostensivo em frente ao edifício-sede da
instituição, visando a oferecer mais
segurança às pessoas que frequentam
o local. A partir desta segunda-feira,
dois policiais estarão fazendo
patrulhamento na área. O secretário
Damázio comprometeu-se a, em breve,
disponibilizar uma viatura para o local,
a instalação de um posto fixo e de uma
câmera de monitoramento em frente
ao prédio da JFPE.

SDS ampliará
segurança na JFPE

Anteprojeto do CJF
cria estrutura própria
das Turmas Recursais

Dica para o uso dos elevadores
Para subir ou descer apenas um

andar, lembre-se de como é
saudável o uso das escadas. No
TRF5, elas ficam no lado oeste.


