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eve início ontem, no edifício 
sede da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE), o mutirão 

de conciliação de processos de 
mutuários que financiaram o seu 
imóvel junto à Caixa Econômica 
Federal, cujo contrato de financia-
mento foi regido pelas normas do 
Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH). A previsão é de que até o 
dia 26 de agosto sejam apreciados 
589 contratos, com uma média 
de 65 audiências por dia. A ação 
foi realizada recentemente nos 
estados do Ceará e Rio grande do 
Norte, que também integram a 
5ª Região. A SJPE distribuiu nove 

Mutirão de conciliação promove acordos 
para mutuários do SFH em PE

mesas de conciliação para 
realizar acordos de pro-
cessos, cujos mutuários 
ajuizaram ações, em sua 
maioria, para diminuir o 
valor das parcelas ou do 
saldo devedor. É o caso de 
Jorge Alves, 46 anos, que 
comemorou o acordo e 
saiu satisfeito. A dívida era 
de R$ 610 mil e ele fechou 
acordo para quitar o seu imóvel 
com R$ 24 mil. Como ele já tinha 
depositado judicialmente cerca de 
R$ 12 mil, além de ter pago apro-
ximadamente R$ 40 mil em presta-
ções, conseguiu uma boa redução: 

vai depositar R$ 10 mil, ficando 
um saldo de R$ 2 mil para o dia 
15 de setembro. “Há 16 anos que 
espero para resolver essa questão. 
Valeu a pena, foi um grande passo 
na minha vida”, festejou. 

O TRF5 participou, na semana pas-
sada, da primeira reunião da Sub-
comissão de Metas Nacionais, em 
Brasília. O encontro objetivou uma 
melhor comunicação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) com os 
tribunais, com vistas a fazer com 
que as metas do Conselho repre-
sentem, de fato, as realidades de 
cada órgão da justiça. A diretora 
de foro da Seção Judiciária de Per-
nambuco, juíza federal Joana Ca-
rolina, a pedido da desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli, 
gestora de metas da 5ª Região, 
e a diretora de Planejamento do 
TRF5, Juliene Tenório, vinculada à 
Subsecretaria de Desenvolvimento 
Institucional (DG), representaram 
esta Corte. As questões discuti-

Na próxima quinta-feira (18), 
às 19h, o desembargador fede-
ral Francisco Barros Dias será 
um dos palestrantes do projeto 
Quinta Jurídica, promovido pelo 
núcleo potiguar da Esmafe5. O 
debate versará sobre “Novas 
Tendências do Processo Coleti-

Quinta Jurídica debate Processo Coletivo 

A empresa Tecnologia da Construção e Materiais Ltda. (Tecomat) iniciou, 
na semana passada, um levantamento técnico sobre os pontos e as cau-
sas das infiltrações na fachada do prédio do TRF5, visando apresentar 
um relatório com o que deve ser recuperado ou substituído. Em segui-
da, de acordo com a Subsecretaria de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), será aberto um novo processo licitatório para contratação 
de uma empresa que vai executar as obras de restauração.

TRF5 participa de reunião no CNJ

das deram lugar a um documento 
final, contendo dúvidas relativas 
às metas de 2011 e dos anos an-
teriores e sugestões para as metas 
de 2012 e 2013. As dúvidas serão 
esclarecidas pelo CNJ e as propo-
sições, submetidas à votação no 
5º Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, que será realizado nos 
dias 17 e 18 de novembro, no Rio 
Grande do Sul. 

vo” e contará com a participa-
ção dos procuradores federais 
Ronaldo Pinheiro de Queiroz e 
Rogério Tadeu Romano (aposen-
tado). O encontro será realizado 
no auditório da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte. Infor-
mações: www.jfrn.jus.br.

Empresa inicia estudo sobre 
infiltração na fachada do TRF5
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