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Arte urbana no gabinete

Palestra

de Outubro

SEGUNDA Aniversariantes

CEJUSCs preparam ações para a XIV Semana 
Nacional de Conciliação

Conselho Nacional de Justiça  
(CNJ) promove, entre os dias 

4 e 8 de novembro, a XIV Sema-
na Nacional de Conciliação. Na 
Justiça Federal da 5ª Região, os 
Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) 
já planejaram as ações para reali-
zar as audiências de conciliação. 
Na Seção Judiciária de Alagoas, o 
CEJUSC de Maceió promoverá três 
mutirões de conciliação do tipo 
pré-processuais com conselhos de 
classe profissional, envolvendo 245 
pessoas. Já na Seccional do Ceará, 
a unidade de conciliação de Forta-
leza convocou 4.350 pessoas para 

O

Uma parede branca pode ser só 
uma parede branca, mas também 
pode ser um convite à imagina-
ção e à criatividade. E foi com 
essa inspiração que os servidores 
do Gabinete do desembargador 
federal Leonardo Carvalho, do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, decidiram por 
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o Mutirão da Caixa Econô-
mica Federal, que envolverá 
conciliações nos processos 
relacionados a matérias co-
merciais, habitacionais, entre 
outras. Na Seção Judiciá-
ria da Paraíba, o CEJUSC de João 
Pessoa selecionou 300 processos, 
referentes a temas diversos, como 
benefícios previdenciários e co-
branças de anuidade/multa de 
conselhos regionais de categorias 
profissionais. Além disso, haverá 
atividades de promoção da cida-
dania, como por exemplo, distri-
buição de cordéis da conciliação 
e acolhimento dos participantes 

das audiências na “Biblioteca Viva”, 
espaço de leitura destinado ao 
público. Na Seção Judiciária de 
Pernambuco, o centro de conci-
liação do Recife designou quase 
700 audiências pré-processuais e 
aproximadamente 900 processu-
ais, que envolvem, entre outros 
temas, crédito comercial. Na Sec-
cional do Rio Grande do Norte, o 
CEJUSC de Natal espera realizar 

as mãos na tinta e 
executar um projeto 
antigo, decidido em 
conjunto: chamar 
um grafiteiro para 
colorir os espaços 
em branco. A ideia 
surgiu depois que a equipe redu-
ziu substancialmente o volume de 

processos e deixou várias estantes 
vazias. Desmontados os móveis, 

restou o desafio da pare-
de limpa. Para mudar esse 
cenário, o artista urbano 
Teo Armando foi convidado, 
mas fez questão da parti-
cipação coletiva. A obra é 
um painel constituído de 

três partes, cada uma com 2m de 
altura por 1,60cm de largura. A 

Exposição e Show de Talentos - Da 
MPB ao Rock, passando por fotos e 
obras de arte. Não faltou diversidade 
artística e de estilos musicais movi-
mentando a abertura das atividades 
programadas para comemorar o dia 
do Servidor Público, na última quinta-
-feira (24), no TRF5. À tarde, foi lan-
çada a exposição “Minha Vida”, que 
ficará no hall de entrada da Corte até 
a quarta-feira (30). À noite, a diversão 
ficou por conta do Show de Talentos, 
realizado no estacionamento do TRF5, 
no qual a “prata da casa” mostrou 
seus dotes musicais para uma anima-
da plateia. Fotos no link: https://flic.
kr/s/aHsmHWwEsa

O Núcleo de Assistência à Saúde 
do TRF5, em parceria com o Nú-
cleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos, promove, hoje 
(28), a palestra “Sentido da Vida. 
Espiritualidade e Saúde”, proferida 
pelo psiquiatra e doutor em Psico-
logia Marcus Túlio Caldas. O even-
to será realizado a partir das 16h, 
na Sala Capibaribe. Não perca!

550 audiências de 
conciliação pré-
-processuais e 310 
processuais, para 
resolver, entre outras 
matérias, ações de 

cobrança e execuções fiscais.  Por 
fim, a seccional sergipana realizará 
audiências de conciliação em 63 
processos, sendo mais da metade 
deles referentes a execuções de 
títulos extrajudiciais. 
Sem pendências – Os CEJUSCs de 
Juazeiro do Norte (CE), Caruaru (PE) 
e Petrolina (PE) não possuem pro-
cessos pendentes e, portanto, não 
promoverão ações de conciliação.

produção artística é removível, 
para não se perder nem causar 
possíveis incômodos ao próximo 
eventual ocupante da sala. “Esta 
iniciativa pretende simbolizar o 
trabalho e a percepção de cada 
colaborador, materializada atra-
vés de uma visão coletiva”, desta-
cou Carvalho.


