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Aniversariantes

SEGUNDA

Permuta

O

Estágio em Direito na 
Subseção Judiciária 
de Petrolina

Treinamento do PJe 
para advogados

Ações do TRF5 reduzem impacto ambiental

O servidor José Batista de Almeida 
Júnior, analista judiciário, lotado 

na Subseção Judiciária de Juazei-
ro do Norte - CE, deseja remoção 

por permuta com colega da Seção 
Judiciária da Paraíba. Interessados 

devem entrar em contato pelo tele-
fone (88) 9928-4445 ou através do 

email josejunior@jfce.jus.br. 
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Francisco Wildo instala a 33ª Vara Federal na JFPE

JFPB prorroga 
prazos processuais 
da 5ª Vara Federal

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, em cele-

bração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado em 5 de 
junho, resolveu divulgar ações 
ambientais que realiza não só na 
data especial, mas todos os dias 
do ano, visando a reduzir impactos 
ambientais e preservar o meio am-
biente. As águas das chuvas e dos 
drenos de ar-condicionados, por 
exemplo, são aproveitadas para 
regar parte dos jardins do TRF5, 
e o papel é descartado de forma 
responsável. Mais de 30 toneladas 
já foram fragmentadas, prensadas 
e doadas para a Comunidade do 
Pilar, no Bairro do Recife, que, por 
sua vez, reverte o material recicla-
do em recursos para investir em 
ações nas áreas esportiva, cultural 
e de lazer para crianças e adoles-

centes. Outra ação que merece 
destaque é a descontaminação de 
lâmpadas fluorescentes, através de 
empresa especializada. Por esse 
processo já passaram 4.518 unida-
des, nas quais os fragmentos do 
vidro, pó fosfórico, entre outros, 
foram separados, eliminando, as-

O presidente do TRF5, Francisco 
Wildo Lacerda Dantas, e o diretor 
do Foro da Seção Judiciária de 
Pernambuco, juiz federal Frederi-
co José Pinto Azevedo, instalam 

amanhã (11/06), a 33ª Vara Fede-
ral. A solenidade será realizada às 
16h, na sede da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), na Av. Recife, 
6250 – Jiquiá, Recife-PE. A 33ª Vara 

Federal será a terceira, no Recife, 
especializada em Execuções Fis-
cais. As demais são a 11ª e a 22ª. 
A juíza federal Roberta Walmsley 
será a titular da nova vara.

De hoje até a próxima sexta-feira 
(14/06), os prazos processuais e 
o atendimento ao público na 5ª 
Vara Federal da Seção Judiciária 
da Paraíba estão suspensos. A 
medida se faz necessária tendo 
vista o deslocamento e a organi-
zação do acervo de aproximada-
mente 35 mil autos de processos 
e seus volumes, além de livros, 
materiais de expediente e mo-
biliário, por conta da mudança 
das instalação físicas da referida 
Vara, que passará do 2º para o 
3º andar. Durante o período, fica 
preservado o atendimento dos 
chamados processos urgentes, 
que impliquem em perecimento 
de direito ou para assegurar a 
liberdade de locomoção. Com 
a suspensão do atendimento, 
ficam prorrogados todos os pra-
zos processuais com vencimen-
tos no período.

O TRF5 informa que iniciará no-
vos treinamentos sobre o Sistema 
Processo Judicial eletrônico (PJe), 
destinado a advogados. As inscri-
ções deverão ser realizadas através 
do site: www.trf5.jus.br/eventosin-
tranet, a partir de amanhã. O próxi-
mo treinamento acontecerá no dia 
18/06, e contará com, no máximo, 
80 participantes. Mais informações 
pelo telefone 3425-9815 ou pelo e-
-mail: ndrh_treinamento@trf5.jus.br.

A partir de hoje (10/06), estão 
abertas as inscrições para a se-
leção de estagiários do curso de 
Direito para a Subseção Judiciária 
de Petrolina. Os candidatos deve-
rão efetuar suas inscrições, das 9 
às 18h, no Fórum Adaucto José de 
Mello, localizado na Praça San-
tos Dumont, nº 101, no centro de 
Petrolina. Para participar da sele-
ção, é necessário que o estudante 
esteja regularmente matriculado 
no curso de Direito e cursando, 
no mínimo, a metade do período 
total do curso e, no máximo, o 
antepenúltimo semestre do curso. 
As inscrições serão encerradas no 
dia 21 de junho.

sim, a contaminação do solo. 
Colaboradores – Servidores, ma-
gistrados, estagiários e prestado-
res de serviços também podem se 
engajar nas ações ambientais. O 
TRF5 possui um contêiner laran-
ja, que fica no térreo do edifício-
-sede, destinado a recolher pilhas 
e baterias de celulares que não 
estão sendo usadas. É só trazer 
para o Tribunal, que este se encar-
rega de dar um destino correto. 
Mais de 150 kg já foram recolhi-
dos e mais 60 kg estão separados, 
aguardando recolhimento. No 
Tribunal também existe um papa-
-óleo, que recolhe óleo vegetal já 
utilizado. Cerca de 170 litros já fo-
ram doados à empresa que recicla 
e transforma o óleo em saponá-
ceos. Outros 100 litros devem ser 
recolhidos ainda este mês.


