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Dia do Músico

ó elogios ao IX Encontro de 
Juízes Federais da 5ª Região. 
Realizado entre os dias 17 e 

19 últimos, em Natal (RN), o evento 
reuniu mais de 60 magistrados, que 
se encontraram para discutir ques-
tões relacionadas à profissão e ao 
Novo Código de Processo Civil. “O 
encontro foi bom não só pela abor-
dagem de temas técnicos afetos à 
atividade da justiça, mas em razão 
da interação, que possibilita reunir 
juízes dos diversos estados. Estes 
contatos propiciam boas trocas 
de experiências”, avaliou o diretor 
do Foro da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte, Manuel Maia. A 

opinião dele foi endossada pela do 
juiz federal Eduardo Vilar, titular da 
25ª Vara Federal em Iguatu (CE): “o 
evento teve o mérito de equacio-
nar momentos de integração com 
palestras de cunho teórico-doutri-

nário e reuniões de trabalho”. “Bom 
também que os palestrantes foram 
da casa; temos muitos juízes valo-
rosos que merecem esse reconhe-
cimento”, completou Julio Coelho, 
da 18ª Vara, em Sobral (CE). O di-
retor da Esmafe5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, destacou o 
empenho da presidência do TRF5, 
da SJRN e do núcleo da Esmafe5 
no RN para que o evento tivesse o 
êxito alcançado. “Além do proveito 
tirado dos debates e das reuniões 
de trabalho, tivemos uma grande 
oportunidade de congraçamento e 
fortalecimento da identidade da 5ª 
Região”, comemorou.

IX Encontro de Juízes Federais da 
5ª Região termina colhendo elogios

O presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Paulo 
Roberto de Oliveira 
Lima, será homena-
geado hoje durante 
o “Encontro dos 
Notáveis”, evento 
promovido mensal-
mente pela Associa-
ção dos Dirigentes 
de Vendas e Marke-
ting do Brasil Seção Pernambuco 
(ADVB/PE). Nesta edição, serão 
homenageadas personalidades 
do segmento jurídico de Per-
nambuco que se destacaram no 

Presidente do TRF5 é homenageado 
no “Encontro dos Notáveis”

A Justiça Federal em Pernambu-
co e no Ceará começaram mais 
cedo a Semana Nacional de Con-
ciliação. Marcada para acontecer 
em nível nacional no período de 
28/11 a 2/12, o evento foi iniciado 
ontem, na JFPE e JFCE, seguindo 
até 2/12. No Ceará, o objetivo é 
fechar acordos com mutuários do 

Semana Nacional de Conciliação começa mais cedo na 5ª Região
Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH), em parceria com a Caixa Eco-
nômica Federal e a Empresa Gesto-
ra de Ativos. O mutirão será realiza-
do, das 9h às 18h, na sede da SJCE. 
Em Pernambuco, também serão 
realizadas audiências de conciliação 
para mutuários do SFH e para pro-
cessos relativos a créditos comer-

desenvolvimento 
de suas atividades. 
Além do presidente 
do TRF5, a ADVB/PE 
concede a distinção 
ao desembargador 
Ricardo de Oliveira 
Paes Barreto (presi-
dente do TRE/PE) e 
ao advogado Flávio 
Queiroz. A saudação 
aos homenageados 

será proferida pelo desembarga-
dor federal Francisco Cavalcanti. 
O “Encontro dos Notáveis” será 
realizado no auditório do JCPM 
Trade Center (Pina), às 19h.

ciais. Na segunda semana, acon-
tecem as conciliações das ações 
dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs). A Semana de Conciliação 
acontece no edifício-sede da JFPE, 
das 13h30 às 18h, com exceção 
das audiências relativas aos JEFs, 
que serão realizadas no Fórum 
Desembargador Neves Filho.

A Divisão de Folha de Pagamento 
informa que os servidores inscritos 
no Programa Auxílio-Saúde deve-
rão enviar o comprovante de paga-
mento da mensalidade do plano de 
saúde, referente ao mês de dezem-
bro, até o dia 1º. O setor alerta que 

a folha de dezembro fechará no dia 
05/12 devido ao recesso do Tribu-
nal. A Divisão informa ainda que o 
servidor que não entregar o com-
provante no prazo estipulado só 
receberá em folha suplementar de 
exercícios anteriores.

Recesso: requerimento de 
auxílio-saúde deve ser antecipado

Eduardo Vilar 
e Manuel Maia


