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Pleno do TRF5 aprova remoção por antiguidade de juízes 
federais substitutos

Desembargador eleitoral
de Novembro

SEGUNDA

Aniversariantes

Café solidário

Consulta pública

O Pleno do TRF5 aprovou, por 
unanimidade, na última quarta-
-feira (31/10), a remoção, a pedi-
do, de três juízes federais subs-
titutos da 5ª Região pelo critério 
de antiguidade. Conforme o Ato 
nº 382/2018, da Presidência do 
Tribunal, o juiz federal substituto 

Corregedoria do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – 
TRF5 divulga a progra-
mação da Semana de 
Conciliação, que será 
realizada de hoje (5/11) 
até o dia 9/11. As au-
diências ocorrerão nos 
Centros Judiciários de 
Solução Consensual de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), 
instalados em cada Seção Judici-
ária da 5ª Região. Em Natal, serão 
realizadas cerca de mil audiências 
(pré-processuais e processuais) 
e treinamentos voltados para a 
temática da Justiça Restaurativa 
e solução de conflitos, além de 
ações voltadas à cidadania. No 
CEJUSC da Paraíba, estão agen-
dadas 218 audiências, que vão 
tratar de benefícios previdenciá-
rios, créditos bancários/habitação, 
entre outras matérias. No CEJUSC 
de Pernambuco, estão agendadas 
137 audiências de conciliação para 
a capital, Recife. Destas, 114 são 
referentes ao mutirão do prédio-
-caixão. O CEJUSC de Petrolina 

José Flávio Fonseca de Oliveira, da 
23ª Vara Federal da Seção Judici-
ária do Ceará (SJCE), foi removido 
para a 12ª Vara Federal daquela 
Seção. Já a juíza federal substituta 
Gabriela Lima Fontenelle Câmara 
saiu da 25ª Vara Federal para a 
23ª Vara Federal, ambas da SJCE. 

Corregedoria divulga programação de 
audiências de conciliação na 5ª Região

também promoverá audiências, 
no total de 11. Em Alagoas, estão 
agendadas 360 audiências em 
Maceió, todas envolvendo a Caixa 
Econômica Federal. A programa-
ção de audiências de conciliação 

Fábio Rodrigo de Paiva Henriques
Diretoria Geral
Pedro Henrique Cavalcanti de Araújo
Gab. Des. Federal Edilson Nobre Júnior
Sílvio Rogério dos Santos Ferreira
Subsecretaria de Apoio Especial
Amilton Pedro Justino
LANLINK
Erlone Rodrigues
VIRTUS

O juiz federal substituto Emanuel 
José Matias Guerra, lotado na 38ª 
Vara Federal da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE), ocupará a 
vaga em aberto na 25ª Vara Fede-
ral da SJCE. A atuação dos ma-
gistrados em cada Vara Federal 
começará em 7/11.

A convocação exclusiva do de-
sembargador federal Vladimir 
Carvalho como desembargador 
eleitoral no Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) 
se encerra em 17/12 deste ano. O 
Pleno aprovou, por unanimidade, 
na última quarta-feira (31/10), 
a escolha da data, uma vez que, 
em pedido anterior do presiden-
te daquela Corte, o período de 

afastamento 
do magistra-
do do TRF5 
seguiria até 
a data da 
diplomação dos candidatos esco-
lhidos nas eleições 2018. O juiz fe-
deral Frederico Wildson, da Seção 
Judiciária de Alagoas, permanece 
substituindo Carvalho como de-
sembargador federal convocado.

Os Juizados Especiais Federais 
(JEFs) da Seção Judiciária de Ala-
goas lançaram, na última terça-
-feira (30), o Café Solidário, ação 
social promovida e viabilizada 
pelos juízes federais e servidores 
das varas. Foram preparados e 
distribuídos mais de 200 lanches 
para as pessoas que aguardavam 
perícias e audiências. Além do café 
da manhã, o público externo pode 
fazer exames de glicose e aferição 
de pressão, por meio da parceria 
com a Caixa de Assistência dos 
Advogados, vinculada à Ordem 
dos Advogados do Brasil. (Com 
informações da Ascom/JFAL)

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) abriu consulta pública para 
avaliar as Metas Nacionais do Judi-
ciário para 2019. Qualquer cidadão 
pode opinar por meio de formulário 
no site do CNJ: www.cnj.jus.br. De 
acordo com o Conselho, a pesquisa 
inova ao buscar saber, pela primeira 
vez, que tema seria importante tam-
bém para 2020. Será possível opinar 
sobre as metas dos cinco ramos de 
Justiça - estadual, federal, do tra-
balho, eleitoral e militar. Durante o 
XII Encontro Nacional do Judiciário, 
que acontecerá de 3 a 4 de dezem-
bro, os presidentes dos tribunais 
votarão as metas finais, como nas 
edições anteriores. (Com informa-
ções da Agência CNJ Notícias)

em Alagoas vai além da 
Semana Nacional: serão 
realizadas audiências nas 
outras três semanas do 
mês de novembro. Já no 
CEJUSC de Sergipe foram 
designadas 294 audiên-
cias, tanto processuais 
como pré-processuais.
Videoconferência – A 
conciliação no CEJUSC do 

Ceará também se estenderá além 
da Semana Nacional de Conci-
liação, com audiências até o dia 
23/11, incluindo rodas de acordo 
por videoconferência, nas subse-
ções judiciárias do interior. 


