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Aniversariantes

JFCE inaugura Central de Conciliação e 
Mediação 

Justiça Federal em PE e no RN também promovem 
Semana de Conciliação 

Confraternização 
do TRF5 2016

oi ao som da sanfo-
na do músico e poe-

ta Dorgival Dantas que a 
Justiça Federal no Ceará 
(JFCE) inaugurou, na últi-
ma quinta (17), mais um 
equipamento a serviço da 
cidadania: uma Central 
de Conciliação e Media-
ção de Conflitos, visando 
a acolher o cidadão com 
dignidade e a otimizar e 
simplificar a solução de conflitos. 
A solenidade foi conduzida pelo 
presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira, pelo coordenador 
do Gabinete de Conciliação da 5ª 
Região, desembargador federal 
Fernando Braga, e pelo diretor do 
Foro da JFCE, Bruno Câmara Car-
rá. Também participaram o coor-
denador da Central, juiz federal 
Dartanhan Rocha; o presidente da 
Associação dos Juízes Federais da 
5ª Região (Rejufe), Júlio Coelho; e 
o presidente da OAB-CE, Marcelo 
Mota; além de procuradores, ad-
vogados, servidores, conciliadores 

voluntários e cidadãos. Dorgival 
Dantas não cobrou cachê pela 
apresentação.

A Justiça Federal em Pernam-
buco (JFPE) e no Rio Grande do 
Norte (JFRN) também promovem 
Conciliação ao longo desta se-
mana. Na JFPE, será realizado um 
mutirão pré-processual  da Caixa 
Econômica Federal, de hoje (21) 
até o dia 2 de dezembro, das 13h 
às 17h (de segunda a quinta) e 
das 9h às 13h, nas sextas-feiras. 

As audiên-
cias serão 
realizadas 
no Centro 
Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cida-
dania (CEJUSC), no 10º andar do 
edifício-sede da JFPE. Foram feitas 
1028 convocações  de pessoas 
físicas e jurídicas com débitos com 

a Caixa. Já o Centro de Conci-
liação da JFRN está com uma 
programação de 663 audiên-
cias, que iniciam amanhã (22) 
e terminam na sexta (25). A 

JFRN também promoverá as pri-
meiras audiências de mediação 
do Programa JFMedia, nos dias 
23, 24 e 25/11, com participação 
de mediadores em formação.

Conciliação - Em seu 
discurso, Fialho lem-
brou que, para além 
dos paradigmas trazi-
dos pelo novo Código 
de Processo Civil e das 
resoluções do Conse-
lho Nacional de Justi-
ça (CNJ) e do Conse-
lho da Justiça Federal 
(CJF), que determinam 
a criação das centrais 
de solução de confli-
tos, uma das priorida-

des da sua gestão é a instalação 
de espaços próprios para isso.

Estudantes - O TRF5 recebeu, na 
tarde da última quarta-feira (16), 
a visita de estudantes dos 7º e 8º 
períodos do curso de Direito da 
Faculdade Metropolitana da Gran-
de Recife. Os universitários foram 
acompanhados pela professora da 
disciplina Prática Cível, Cora Costa. 
O grupo assistiu ao vídeo institu-
cional “A Casa do Direito”, à sessão 
do Pleno e conheceu o heliponto 
do TRF5.

Hoje (21), às 14h, no Pleno do 
TRF5, será realizada a 19ª sessão 
ordinária da Turma Regional de 
Uniformização de Jurisprudência 
da 5a Região (TRU). Presidida pelo 
coordenador dos Juizados Espe-
ciais Federais (JEFs) da 5ª Região, 
desembargador federal Paulo 
Machado Cordeiro, o colegiado é 
composto por presidentes das Tur-
mas Recursais (TR) da 5ª Região.

Será realizada nesta segunda (21), 
às 16h, na Sala das Turmas Sul do 
TRF5, a palestra “Como fazer in-
tercâmbio – benefícios para sua 
vida e de seus familiares”. O even-
to tem o apoio da Associação dos 
Servidores da Justiça Federal em 
Pernambuco (Asserjufe/PE).

A festa de confraternização do 
TRF5 será realizada no dia 14/12, 
na Esplanada do Tribunal (terra-
ço da Ampliação), à beira do rio 
Capibaribe, sob a luz do luar. As 
atrações musicais serão a banda Os 
Infringentes e o DJ Nando. Marque 
logo na sua agenda!


