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Doação de Sangue

A estagiária de nível médio Josenilda 
Oliveira Ribeiro, lotada no NAS, soli-
cita com urgência doação de sangue 

em nome de João Vitor Nunes de 
Araújo, de 12 anos, que se encon-
tra internado na UTI pediátrica do 

Hospital da Restauração. A doação 
deverá ser realizada no Hemope, 

localizado no bairro do Derby.

Barros Dias é prestigiado no Rio Grande do Norte

Diálogo com 
magistrados 

JFPE seleciona 
instituições 
filantrópicas 
para doações

TRF5 promove Semana de Conciliação 
para processos do SFH

de Julho21
TERÇA

O

Juiz Federal 
Guilherme Soares Diniz 

SJPE

Gabriel Cordeiro do Vale Silva
Secretaria Judiciária
Clodoaldo Daivson Gomes
Oficina

Aniversariantes

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) promoveu home-
nagem ao desembargador federal 
Francisco Barros Dias, que se apo-
sentou do TRF5 no dia 20/04. O 
evento contou com a presença do 
presidente do TRF5, desembargador 
federal Marcelo Navarro, e reuniu, 

A Justiça Federal em Pernambu-
co (JFPE) vai selecionar institui-
ções filantrópicas para receberem 
bens que não têm mais serventia 
ao órgão. As entidades devem 
procurar o setor de Patrimônio 
da JFPE, no edifício-sede, no 
bairro do Jiquiá, até o dia 5 de 
agosto, para protocolar um re-
querimento com as informações 
necessárias. Entre os equipamen-
tos a serem doados computa-
dores, monitores, impressoras, 
aparelhos de fax, cadeiras, cabos, 
cafeteiras e outros materiais de 
escritório. A sessão de doação 
dos bens será realizada no dia 7 
de agosto de 2015, às 14 horas, 
na sala do setor de Patrimônio. 
Órgãos da Administração Pública 
Federal terão prioridade na doa-
ção. (Com informações da JFPE).

além de magistrados, advogados, 
procuradores da República, procu-
radores federais, professores, servi-
dores, amigos e familiares do home-
nageado. A servidora aposentada da 
JFRN Maria Isabel Gurgel Umbelino 
falou em nome dos funcionários e 
o juiz federal Walter Nunes da Silva 

Júnior, titular da 2ª Vara Federal, fez a 
saudação em nome dos magistrados. 
Marcelo Navarro enalteceu as quali-
dades e o trabalho desenvolvido por 
Barros Dias. A solenidade foi presidi-
da pelo diretor do Foro da JFRN, juiz 
federal Marco Bruno Miranda Cle-
mentino. (Com informações da JFRN)

Núcleo de Conciliação do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 promove, 

de 3 a 7 de agosto, a Semana de 
Conciliação. As audiências serão 
realizadas das 14 às 17h, na área da 
ampliação do Tribunal. Serão reali-
zadas cerca de 90 audiências para 
solucionar processos que tratam, 
em sua maioria, da responsabili-
dade pelo pagamento do saldo 
devedor residual, em contratos sem 
a cobertura do Fundo de Com-
pensação de Variações Salariais 
(FCVS), bem como outros temas 
que tratam de crédito habitacional 
(Sistema Financeiro de Habitação), 
que tramitam nas quatro Turmas 
e na Vice-Presidência do Tribunal. 
A coordenação da ação será do 

corregedor regional e 
coordenador do Núcleo 
de Conciliação do TRF5, 
desembargador federal 
Fernando Braga. A aber-
tura da Semana de Con-
ciliação contará com a 
presença do corregedor-
-geral da Justiça Federal 
e coordenador nacional da Conci-
liação, o ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Jorge Mussi.
Conciliação – Criado por 
meio do Ato nº 217/2015, de 
22/04/2015, o Núcleo de Conci-
liação do TRF5 passará a realizar, 
como uma de suas atribuições 
prioritárias, semanas temáticas 
de conciliação de processos em 
trâmite nas quatro Turmas e na 

Vice-Presidência deste Tribunal. 
Nas hipóteses de conciliação, a 
homologação correspondente 
será realizada pelo coordenador 
do Núcleo de Conciliação. Já os 
processos que não obtiverem êxi-
to na conciliação, serão redistri-
buídos no primeiro dia útil após 
o final do evento, com novo pro-
tocolo de entrada no gabinete de 
origem.

A Corregedoria Nacional de Justiça 
abriu diversos canais de comunica-
ção entre o órgão e os magistrados 
brasileiros. O objetivo, segundo 
a Corregedora Nacional, Ministra 
Nancy Andrighi, é estabelecer um 
diálogo contínuo e assertivo com 
vistas ao aperfeiçoamento perma-
nente das atividades jurisdicionais 
e dos serviços extrajudiciais. A 
Corregedoria pode ser contac-
tada pelos telefones: (61) 3319-
7182/7192/7196/7189, ou ainda, 
pelo email: corregedoria@cnj.jus.
br. Além desses meios, é possível 
falar com a Corregedora através do 
Skype ou por carta. Na página www.
cnj.jus.br/corregedoriacnj é possível 
encontrar mais informações.


