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Dia da Informática

omeça hoje (15), na Seção 
Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), o mutirão do Progra-

ma de Conciliação dos Processos 
do Sistema Financeiro da Habita-
ção (SFH). Numa iniciativa conjun-
ta do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), dos tribunais regio-
nais federais e da Caixa Econômica 
Federal (CEF), o mutirão tem o ob-
jetivo de realizar acordos entre os 
mutuários que financiaram o seu 
imóvel junto à CEF, cujo contrato 
foi regido pelas normas do SFH, 
ajuizaram ações e estão aguar-
dando resultados dos julgamen-
tos. Estão incluídos nesse mutirão 
processos pendentes na JFPE e, 
em menor quantidade, no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. Distribuída em nove mesas 
de conciliação, uma equipe, com-
posta por magistrados, concilia-
dores voluntários e servidores, vai 
apreciar 589 contratos em 10 dias. 
O mutirão começa hoje, a partir 
das 12h, e segue até o próximo dia 
26, na SJPE.

Começa hoje o mutirão de conciliação 
de processos do SFH em Pernambuco

Treinamento - Ma-
gistrados, advoga-
dos, servidores e 
representantes da 
Empresa Gestora de 
Ativos da Caixa Eco-
nômica Federal (Em-
gea), que atuarão 
no mutirão do SFH, 
participaram, na últi-
ma quarta-feira (10), 
de um treinamento 
para se familiarizar 
com os procedimentos adotados 
na conciliação. De acordo com a 
juíza federal Danielle Cavalcanti, 
titular da 14ª Vara e coordenadora 
do Núcleo de Conciliação da SJPE, 

O Pleno do TRF5 homologou, na 
última quarta-feira (10), os nomes 
dos novos juízes federais remo-
vidos. Ao todo são 10 juízes que 
vão atuar nas seguintes jurisdições: 
Paula Emília Sousa, 27ª Vara, Ita-
pipoca (CE); Nagibe Jorge Neto, 
19ª, Sobral (CE); Cíntia Brunetta, 
10ª, Mossoró (RN); Flavio Roberto 
Lima, 16ª, Caruaru (PE); Frederico 

Pleno do TRF5 homologa novas 
remoções de juízes federais

Os estudantes de nível superior 
que estagiam no Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 
têm até o dia 31 de agosto pra 
apresentar o comprovante de 

O desembargador federal 
Manoel Erhardt, diretor da 
Escola da Magistratura Fe-
deral (Esmafe), recebeu, na 
última quarta-feira (10), a 
visita do professor Fernan-
do Araújo, diretor do Instituto do 
Direito Brasileiro (IBD) da Faculda-
de de Direito da Universidade de 
Lisboa (FDUL), e da vice-diretora 
da FDUL, professora Paula Vaz. A 
visita teve como objetivo estreitar 
o relacionamento entre a institui-
ção portuguesa de ensino e as ins-

matrícula de 2011.2 O documento 
deverá ser entregue no Setor de 
Estágio de Nível Superior/NDRH, 
no Anexo I. Mais informações pe-
los ramais 9835 e 9803.

Esmafe5 recebe 
professores 
portugueses

tituições brasileiras. Os visitantes 
foram acompanhados pelo repre-
sentante da Escola de Magistratura 
de Pernambuco (Esmape), o juiz 
de direito Silvio Romero Beltrão, 
e pelo diretor da Subsecretaria 
de Desenvolvimento Institucional 
(SDI) do TRF5 e doutorando pela 
FDUL, Rogério Piquet.

Augusto Koehler, 26ª, Palmares 
(PE); Polyana Brito, 23ª, Garanhuns 
(PE); Rogério Roberto de Abreu, 
12ª, Guarabira (PB); Bianor Arruda 
Neto, 11ª, Monteiro (PB); Ivana Ma-
rinho, 8ª, Arapiraca (AL). As remo-
ções ocorrem a pedido dos juízes 
federais, quando disponibilizadas 
as vagas, mediante edital, e por 
ordem de preferência/antiguidade.

Universitários devem apresentar 
comprovante de matrícula

os conciliadores vão incentivar a 
realização de acordos. “A expecta-
tiva é de que pelo menos 60% dos 
casos tenham um resultado positi-
vo”, espera. (Fonte: ASCOM/JFPE)


