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SJCE sedia seminário sobre a Justiça Federal 

de Novembro

QUINTA

TRF5 encaminha quase 64kg 
de pilhas para descarte

ompostas de metais pesados 
e tóxicos como mercúrio e 

chumbo, as pilhas, se não descar-
tadas de forma correta, podem 
provocar grandes danos, não 
apenas ao meio ambiente, como 
também à saúde das pessoas. Sa-
bendo da importância do descarte 
adequado, o TRF5 disponibiliza 
para os servidores locais específi-
cos para a arrecadação desse tipo 
de lixo. Na semana passada, cerca 
de 64kg de pilhas foram recolhi-
das e enviadas para o Sindicato do 
Comércio Varejista de Gêneros Ali-
mentícios do Recife para a correta 
destinação. Além das pilhas, mais 

de 50 bombonas de plástico também 
foram doadas para a Cooperativa de 
Trabalho de Catadores de Resíduos 
Sólidos Recicláveis (COOPAGRES). 
Coleta Permanente – De acordo com 
o Núcleo Socioambiental do TRF5, já 
está em andamento um projeto para 
a instalação de uma área de coleta 
permanente, cujo objetivo será dis-
ponibilizar uma área reservada para 
descarte de materiais específicos. 
A previsão é de que o projeto seja 
concluído até 2018. Hoje, o Tribunal 
já disponibiliza, no térreo do edifício-
-sede, além de coletores de pilhas, 
locais específicos para descarte de 
esponjas e óleo.
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Estão abertas as inscrições para 
o Seminário Perspectiva da Justi-
ça Federal, uma visão internacio-
nal, promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal (CEJ/CJF). Os 
interessados têm até o dia 7/12 
para se inscrever através do link 
https://www2.jf.jus.br/phpdoc/pa-

ges/sen/INSC.php?cod_curso=806. 
O evento, que acontece no dia 
11/12,  na Seção Judiciária do 
Ceará (SJCE), vai reunir magistra-
dos não só do Brasil, como tam-
bém da Argentina e dos Estados 
Unidos. O objetivo é apresentar o 
histórico e a evolução da Justiça 
Federal brasileira, argentina e dos 

demais países, além de debater 
sobre os desafios para os próxi-
mos anos. O seminário é voltado 
para magistrados, membros do 
Ministério Público, procuradores, 
defensores públicos, advogados, 
servidores, estudantes, pessoas 
e entidades com interesse na 
matéria.

Estudantes do 4º período do 
curso de Direito da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
fizeram uma visita, ontem (29), 
ao TRF5. Pela manhã, os jovens 
assistiram a uma Sessão Am-
pliada da Terceira Turma, que 
acontece quando não há deci-
são unânime do Colegiado. À 
tarde, eles foram recebidos na 
Sala Capibaribe pelo desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, professor dos universi-
tários. O magistrado conversou 
com os alunos sobre a história 
da Justiça Federal no Brasil e 
o funcionamento do TRF5. Os 
estudantes assistiram, ainda, ao 
vídeo A Casa do Direito e, em 
seguida, acompanharam a ses-
são do Pleno.

Diante da necessidade de estrutu-
ração do Comitê Regional de De-
pósitos Judiciais e considerando o 
princípio da efetividade da presta-
ção jurisdicional, o TRF5 designou 
o diretor da Subsecretaria de Pre-
catórios, Jaelson Rodrigues Ferrei-
ra, e a servidora Kary Vanúsia Lira 
Germano de Aquino, daquela Sub-

secretaria, como gestores regio-
nais do Projeto Estratégico da Jus-
tiça Federal – Depósitos Judiciais. 
Além deles, outros seis servidores 
foram nomeados como geren-
tes estaduais junto às respectivas 
Seções Judiciárias da 5ª Região. As 
nomeações foram realizadas atra-
vés da Portaria 523/2017.


