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JFCE discute Plano de Logística Sustentável 

de Junho
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Centro de
Conciliação
na JFSE

TRF5 promove segunda Semana 
de Conciliação 

A servidora do gabinete do desem-
bargador federal Lázaro Guimarães, 
Lúcia Cavalcanti, está vendendo um 

apartamento no bairro do Espinheiro. 
O imóvel possui 128 m², distribuídos 

em sala para 3 ambientes, wc social, 3 
quartos, sendo 1 suíte, cozinha, de-

pendência completa, área de serviço, 
1 vaga de garagem. O apartamento 
está localizado na Rua Conselheiro 

Portela, 102, Edifício Via James Thorp. 
O valor de venda é R$ 450 mil, e o do 
condomínio, R$ 760. Informações com 

Lúcia (ramal 9276). 

Ao término do expediente, des-
ligue o computador, inclusive o 

monitor. A função standby con-
some cerca de 15% a 40% da 
energia total de um aparelho.
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Aniversariantes

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 promove, de 

4 a 8 de julho, a segunda Semana 
de Conciliação. O evento será reali-
zado no 10º andar do edifício-sede 
da Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE), no bairro do Jiquiá. A inicia-
tiva tem por objetivo a promoção 
de acordos para a resolução de fei-
tos que tramitam no TRF5, envol-
vendo a Empresa Gestora de Ativos 
(Emgea), que administra os contra-
tos habitacionais da Caixa Econô-
mica Federal. Na primeira Semana 
de Conciliação, promovida de 3 a 
7/08/2015 e no dia 12/08/2015, 
nesta Corte, foram realizadas 77 

audiências, que 
resultaram em 23 
acordos, envolven-
do o resgate de 
R$1.465.580,63, de 
um total de mais de 
R$ 7 milhões devi-
dos pelos mutuários. 
Ceará - De acordo 
com o cronograma 
da Corregedoria Re-
gional do TRF5, haverá uma sema-
na temática de conciliação na Justi-
ça Federal no Ceará, de 25 a 29 de 
julho. As atividades serão dirigidas 
pelo coordenador do Núcleo de 
Conciliação, desembargador fede-

ral Fernando Braga, com o apoio 
do juiz federal auxiliar da Corre-
gedoria, Bruno Teixeira de Paiva, e 
também do coordenador da Conci-
liação no Ceará, o juiz federal Dar-
tanhan Vercingetórix de Araújo.

A Comissão Socioambiental da Justiça Fede-
ral no Ceará (JFCE) promoveu, no dia 23 de 
junho, a primeira reunião para apresentação 
e discussão do processo de implantação do 
Plano de Logística Sustentável (PLS) na JFCE. 
O TRF5 aprovou seu PLS no último mês de 
abril, e as Seções Judiciárias que compõem 
a 5ª Região elaborarão os respectivos planos 
com base no Plano de Ações do Tribunal. O 

PLS da JFCE deverá ser encami-
nhado ao TRF5 até o próximo dia 
8 de julho. O Plano de Logística 
Sustentável propõe a adoção de 
modelos de gestão organiza-
cional e de processos estruturados na 
promoção da sustentabilidade ambiental, 
econômica e social. (Com informações da 
ASCOM/JFCE)

No mês de julho, o Jornal Mural 
TRF Hoje será publicado duas vezes 
por semana: às terças e quintas-fei-
ras. A próxima edição será a do dia 
5/07. No mês de agosto, o Jornal 
Mural voltará a ter as cinco edições 
semanais. Sugestões de pautas 
podem ser enviadas para o e-mail: 
comunicacaosocial@trf5.jus.br.

A Justiça Federal em Sergipe 
(JFSE) passou a contar com um 
Centro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos e Cida-
dania, implantado no último dia 
22 de junho. O Centro é o res-
ponsável pela realização de audi-
ências de conciliação e mediação, 
bem como pelo atendimento 
e orientação ao cidadão. (Com 
informações da ASCOM/JFSE)

Semana da 
Conciliação 
em 2015


