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Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%

CNJ estima que foram feitas 30 mil
audiências durante Conciliação

Confraternização do TRF5

Dia da Independência
da Irlanda

Quase todas as unidades da Justiça Federal
brasileira participaram até a última sexta-
feira (03) da Semana Nacional da
Conciliação, promovida pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). A estimativa é de
que mais de 30 mil audiências devem ter
ocorrido nas cinco regiões da Justiça
Federal. O levantamento final será
anunciado nesta semana. Processos na
área previdenciária, do Sistema Financeiro
de Habitação e de créditos comerciais da

Caixa Econômica Federal prevaleceram nos
mutirões realizados em todo País. A
conciliação é uma forma alternativa de
resolução de conflitos em que as partes
confiam à figura do conciliador – pode ser
um juiz ou mesmo um voluntário – a
função de orientá-las na construção de um
acordo. Com isso, o processo pode ser
concluído sem a necessidade de todos os
trâmites de processamento e julgamento
habituais do Judiciário.

Mutuários da Caixa
fazem acordos em AL

Mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação tiveram a oportunidade de
renegociar suas dívidas e quitá-las após
acordos considerados bastante favoráveis
às partes, na Semana Nacional da
Conciliação, na Justiça Federal em Alagoas
(JFAL). O trabalho foi executado em
parceria com a Caixa Econômica Federal,
através da ENGEA e da Defensoria Pública
da União. Segundo o juiz, Gustavo de
Mendonça Gomes, foram cerca de 300
processos, na maioria dos quais os
mutuários buscaram rever os valores de
prestações e do saldo devedor.

Tutela jurisdicional do
meio ambiente na JFAL
A Escola de Magistratura Federal da
5ª Região (Esmafe5) realiza o curso
“A Justiça Federal e a Tutela
Jurisdicional do Meio Ambiente”, na
Justiça Federal em Alagoas (JFAL),
nos dias 10, 11, 13 e 17 de dezembro
de 2010, que será ministrado pelo
Prof. Dr. Andreas Krell, no auditório
da Seção Judiciária de Alagoas. São
40 vagas oferecidas para o curso,
realizado dentro do Plano Nacional
de Aperfeiçoamento e de Pesquisa
para Juízes Federais (PNA), sendo 15
vagas aos juízes federais e 25 para
servidores da Justiça Federal
em Alagoas.

Mudança de horário
As duas últimas sessões ordinárias da 2ª
Turma do TRF5, serão realizadas amanhã
(07), e no dia 14 de dezembro, a partir
das 9h, na sala das Turmas.

O Núcleo de Cerimonial desta Corte volta
a lembrar aos servidores que a
Confraternização 2010 acontecerá no
Restaurante Spettus de Boa Viagem. Cada
servidor paga taxa do rodízio de R$ 40 e o
acompanhante R$ 60, incluindo, além do
jantar: água, chopp, refrigerante, suco,

uísque 08 anos, vinho argentino e
sobremesa. O evento acontecerá dia 15
próximo, às 20h30 e terá como atrações
musicais a Orquestra Fascinação e o cantor
Flávio Barros e Banda. A partir desta
segunda-feira, os estagiários também
podem fazer suas inscrições no ramal 9020.
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Na JFPE, foram realizadas
mil audiências.

Migração de Operadora
As ligações telefônicas interurbanas e
internacionais, desta Corte, devem ser
feitas utilizando o código da operadora
de telefonia Embratel (21).


