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Gabinete de Conciliação faz balanço de 
ações realizadas no biênio 2016/2017 

Gabinete de Con-
ciliação do Tribunal 

Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, coorde-
nado pela Corregedoria-
-Regional, realizou um 
levantamento das ini-
ciativas estratégicas de-
senvolvidas pelo setor e 
pelos Centros Judiciários 
de Solução Consensu-
al de Conflitos e Cidadania (CE-
JUSCs) das Seções Judiciárias da 
5ª Região. As informações são 
referentes ao biênio 2016/2017. 
No total, foram 16 iniciativas, algu-
mas já encerradas e outras ainda 
em andamento. Um dos projetos 
tem foco nos prédios-caixão da 

Região Metropolitana do Recife. 
O objetivo é buscar soluções para 
questões sociais de alta relevância 
na comunidade, com a regulari-
zação das ocupações e domínios 
em empreendimentos desse tipo. 
As audiências e acordos iniciaram 
pelo Residencial Mangueira e, até 

Inventário do TRF5 segue até abril

Comprovante de 
matrícula

Inspeções na JFPB

Aniversariantes
(16/01) 
Carolina Lucena de Medeiros
Gab. Des. Federal Paulo Cordeiro
Eduardo Henrique Santos Cunha
Gab. Des. Federal Fernando Braga 
Roseane Gomes Barbosa da Silva
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Cláudia Toledo Faria
Coordenadoria dos JEFs

(17/01)
Gustavo Stephan Pedrosa Figueiredo
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Maluh Marinho Costa
Subsecretaria de Administração Predial
Marcos Antônio Melo de Barros
SERVIS

A Comissão de Inventário da 
Divisão de Materiais e Patri-
mônio do TRF5 continua os 
trabalhos de catalogação para 
concluir o Inventário 2017/2018. 
Até o momento, 25% do acer-
vo de materiais dos 26 setores 

do Tribunal foram catalogados. A 
conclusão do inventário, que foi 
iniciado no dia 29 de dezembro 
do ano passado, está prevista para 
abril deste ano. A expectativa do 
diretor da Divisão de Material e 
Patrimônio, José Roberto Barros, é 

de melhora nas atividades relati-
vas ao patrimônio do TRF5. “Será 
possível uma melhor visualização 
do panorama de distribuição da 
carga patrimonial do Tribunal, o 
que otimizará sua gestão e con-
trole”, explicou. Esta é a segunda 

o momento, 22 proprietários 
e moradores concretizaram 
acordos para regularização 
dos seus imóveis. 
Prêmio - Outra ação foi a 
criação do Sistema AVIS, 
pelo Cejusc do Rio Grande 
do Norte, que possibilitou o 
gerenciamento das audiên-
cias de conciliação. A iniciati-
va venceu o Prêmio Conciliar 

é Legal, do Conselho Nacional de 
Justiça. A premiação reconhece 
ações de modernização no âmbito 
do Poder Judiciário que estejam 
contribuindo para a aproximação 
das partes, a efetiva pacificação e, 
consequentemente, o aprimora-
mento da Justiça.

edição do inventário sob 
a vigência do sistema de 
patrimônio GEAFIN, ten-
do o trabalho pioneiro 
contado com forte ade-
são e apoio de todas as 
unidades do TRF5.

Posse
O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, participa, hoje (16), da 
solenidade de transmissão de 
cargo do Capitão dos Portos de 
Pernambuco. Erhardt prestigia-
rá a posse de Maurício Bravo 
como Capitão de Mar e Guerra. 
O evento será realizado na Ca-
pitania dos Portos de Pernam-
buco, no bairro do Recife.

Estagiários de Nível Superior de-
vem ficar atentos ao prazo para 
entrega do comprovante de ma-
trícula. De acordo com a Seção de 
Estágio de Nível Superior do TRF5, 
o documento deve ser entregue 
tão logo o estudante tenha efetiva-
do a matrícula. Como cada institui-
ção de ensino possui calendários 
diferentes, a previsão é que o pra-
zo para entrega do comprovante 
seja encerrado no mês de março. 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
começará, no próximo mês, a ins-
pecionar as varas que compõem 
a Seção Judiciária daquele Estado. 
Os trabalhos serão iniciados em 
João Pessoa e seguem até junho. 
No período de inspeção, não ha-
verá interrupção da distribuição, 
no entanto, serão suspensos o 
atendimento às partes, os prazos 
processuais e a realização das au-
diências. Serão atendidos somente 
os casos urgentes (pedidos, ações, 
procedimentos e medidas), des-
tinados a evitar perecimento de 
direitos ou assegurar a liberdade 
de locomoção. (Com informações 
da JFPB).


