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inutos após ser 
inaugurado, o 

Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSC) da 
Justiça Federal em Per-
nambuco (JFPE) sediou 
sua primeira conciliação. 
Ontem (19), após seis 
anos de espera e angús-
tia, Diana Dhélia di Ca-
valcanti Sousa, 61, teve sua dívida, 
que estava calculada em R$ 300 mil, 
reduzida para R$ 70 mil. O débito 
era com a Caixa Econômica Fede-
ral, decorrente da compra de um 
imóvel em Suape (PE), há 30 anos. 
O acordo foi testemunhado pelo 
presidente do TRF5, desembargador 

federal Rogério Fialho, pelo coor-
denador-regional de Conciliação do 
TRF5, desembargador federal Lázaro 
Guimarães, pela diretora do Foro 
da SJPE, juíza federal Joana Carolina 
Lins Pereira, pelo juiz federal auxiliar 
da Corregedoria, Bruno Teixeira, e 
pela coordenadora do Núcleo de 

Conciliação da JFPE, Nilcéa Maggi. 
Conciliação - Com a inauguração 
do CEJUSC, as atividades de me-
diação e conciliação na JFPE serão 
permanentes, e não apenas em 
mutirões esporádicos, garantindo 
maior número de atendimentos e 
agilidade na solução de conflitos, 
como recomenda o Novo Código 
de Processo Civil (Novo CPC) e o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
“O Novo CPC vem dando maior 
destaque para as audiências de con-
ciliação, um instrumento que pode 
ser utilizado como atalho para reso-
lução de conflitos de interesses, que 
muitas vezes levam anos para serem 
concluídos”, avaliou Nilcéa Maggi.

A Corregedoria do TRF5 deu iní-
cio, ontem, à correição dos pro-
cessos virtuais da Justiça Federal 
em Sergipe (JFSE), em trâmite 
no sistema Creta e no Processo 
Judicial eletrônico (PJe), inclusive 
aqueles em curso na 5ª Vara Fe-
deral. Os trabalhos são realizados 

no TRF5 e serão concluídos na pró-
xima sexta-feira (23). A correição 
nos processos físicos foi realizada 
de 8 a 18/09 e abrangeu feitos das 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Varas. 
O trabalho foi coordenado pelo 
corregedor-regional, desembarga-
dor federal Fernando Braga, com 

apoio do juiz federal auxiliar, Bru-
no Teixeira de Paiva, da equipe da 
Corregedoria do TRF5. A próxima 
Seção Judiciária a passar por cor-
reição é a de Alagoas, durante o 
período de 16 a 27 de novembro 
(processos físicos) e de 7 a 11/12 
(processos eletrônicos).

A Presidência do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 
divulgou, na última quinta-feira 
(15), o Edital nº 3 de promoção 
de juiz federal substituto da 5ª 
Região. Há duas vagas disponí-
veis, sendo uma pelo critério de 
merecimento e a outra pelo de 
antiguidade. A primeira é para 
a 25ª Vara Federal da Seção Ju-
diciária do Ceará, com sede em 
Iguatu; já a segunda é originária 
da 8ª Vara Federal de Sousa, na 
Paraíba. Os magistrados interes-
sados devem formular pedido, 
por escrito, exclusivamente atra-
vés de e-mail funcional, até o 
dia 25/10, com a indicação das 
opções por ordem de preferência 
e o envio do currículo resumido 
e atualizado, no caso da concor-
rência por merecimento. O Edital 
está disponível no Diário Eletrôni-
co Administrativo do TRF5.

O Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos (NDRH) do TRF5 informa que o prazo 
para inscrição na última turma do Curso Coa-
ching Aplicado Liderança foi prorrogado para a 
próxima sexta-feira (23). Restam poucas vagas 
para serem preenchidas e a capacitação é obri-
gatória a todos os servidores que ocupam fun-
ções gerenciais a partir de FC5 e que possuam 
subordinados.
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