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Subseção de Tauá (CE) cria
novo sistema de audiências

Edilson Nobre contribui
para dicionário de Direito

Com o intuito de reduzir o tempo de du-
ração das demandas judiciais, a 24ª Vara
da Justiça Federal no
Ceará implementou o
“Sistema de Audiências
Unas com Concentração
de Atos”. A prática, que
reúne em uma única
audiência diversos pro-
cedimentos, foi desen-
volvida com o apoio da
Procuradoria Regional
do INSS – Seccional So-
bral e da OAB/CE – Seccional Inhamuns.
“O padrão de excelência jurisdicional
que a sociedade merece e espera não
pode ser alcançado senão com uma ação
de cooperação entre juízes, procurado-

res, advogados e partes. Somos todos
responsáveis. Se cada um der sua parcela

de contribuição, certa-
mente construiremos a
justiça célere e eficiente
que queremos”, afirma a
juíza federal titular da
24ª Vara, Gisele Chaves
Sampaio Alcântara. Com
a nova prática, depois
de recebida a petição, é
marcada a audiência
una, a qual é iniciada

com uma tentativa de conciliação. Atin-
gindo essa seu propósito, é imediata-
mente proferida sentença homologatória
e encaminhado o processo para expedi-
ção do competente requisitório.

 A Editora LTr acaba de publicar o
Dicionário de Teoria e Filosofia do Direito,
coordenado pelo professor Alexandre
Travessoni, da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais. O desembarga-
dor federal Edilson Pereira Nobre Júnior,
do Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião, consta entre os colaboradores da
obra, enfocando o verbete Lacunas.

Papa Óleo do TRF5
recolhe 100 litros
Na semana
passada, a
empresa
Bumeran-
gue Reci-
clagem &
Serviços,
responsá-
vel pela co-
leta do
óleo de fri-
tura nesta
Corte, retirou cerca de 100 litros do resí-
duo armazenado no depósito coletor, co-
nhecido como Papa Óleo, que fica na en-
trada do posto de vigilância 2 do edifí-
cio-sede do TRF5. De acordo com a Divi-
são de Infraestrutura e Administração
Predial (DIAP), o recolhimento do óleo
vem sendo feito desde agosto do ano
passado. Para se ter uma ideia das con-
sequências do descarte do óleo de fritura
nos ralos das pias da cozinha, um litro de
óleo polui cerca de 10 mil litros de água
limpa. Além de entupir as redes de esgo-
to, o óleo pode impermeabilizar o solo e
as margens dos rios, piorando o quadro
de enchentes.

CNJ discute novas parcerias para o Fórum da Saúde
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
realiza, amanhã(8), reunião com represen-
tantes da Advocacia-Geral da União (AGU),
Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) e Instituto Cochrane de Pesquisa.
O objetivo do encontro é definir a possibi-
lidade de novas parcerias no trabalho que
vem sendo realizado pelo CNJ no âmbito
do Fórum Nacional do Judiciário para a

Saúde, bem como a criação de um banco
de dados que possa vir a subsidiar juízes e
desembargadores na hora das decisões
relacionadas ao tema. O Fórum, criado no
ano passado, é coordenado pela comissão
permanente de relacionamento institucio-
nal do CNJ e tem o intuito de discutir e
contribuir para a resolução dos conflitos
judiciais na área de Saúde.

“Educação e Conhecimento” é o tema da
quinta edição do Concurso Internacional
de Trabalhos Monográficos acerca do
Código Ibero-Americano de Ética Judici-
al. As monografias poderão ser inscritas
até o dia 26 de agosto. Além de serem
originais e inéditos, os trabalhos devem
ser individuais, escritos em português ou
espanhol e ter um mínimo de 15 páginas
e um máximo de 50. O concurso é pro-
movido pela Comissão Ibero-Americana
de Ética Judicial. Os trabalhos deverão
ser encaminhados, sem identificação do
autor, para o gabinete do vice-presidente
do STJ, Ministro Felix Fischer, que é o re-
presentante do Brasil na Comissão de
Ética, através do site www.cidej.org.

Educação é tema de
concurso de monografia
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