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CJF inicia ações de inspeção no TRF5

Câncer de Mama 

Doação de bens
de Outubro

SEGUNDA

Aniversariantes

Pleno do TRF5 aprova nomeação de 
coordenadores dos CEJUSCs da 5ª Região

Pleno do Tribunal 
Regional Fede-

ral da 5ª Região - TRF5 
aprovou, na última quar-
ta-feira (16), a nomea-
ção dos coordenadores 
dos Centros Judiciários 
de Solução Consensual 
de Conflitos e Cidada-
nia (CEJUSCs) da Justiça 
Federal de Primeiro Grau da 5ª 
Região. Dos nove Centros de Con-
ciliação, apenas Maceió, João Pes-
soa e Aracaju tiveram alterações, 
sendo nomeados, respectivamen-
te, os juízes federais Sérgio José 
Wanderley de Mendonça, Adriana 
Carneiro Nóbrega e Pedro Espe-
ranza Sudário. Os demais CEJUSCs 
permanecem com os coordena-

O

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF), através da Corregedoria 
Geral da Justiça Federal, dá início, 
hoje (21), aos trabalhos de inspe-
ção no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5. A soleni-
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dores anteriormente designados: 
Dartanhan Vercingetórix (Fortale-
za), Lucas Mariano de Albuquer-
que (Juazeiro do Norte), Nilcéa 
Maggi (Recife), José Moreira da 
Silva Neto (Caruaru), Arthur Na-
poleão Teixeira Filho (Petrolina) e 
Gisele Leite (Natal). As nomeações 
foram publicadas por meio do Ato 
da Presidência nº 398/2019. 

Semana da Conciliação 
– Entre os dias 4 e 8 de 
novembro, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
promove a XIV Semana 
Nacional de Concilia-
ção, em conjunto com 
os Tribunais de Justiça, 
Tribunais do Trabalho e 
Tribunais Regionais Fe-

derais. Este ano, o tema da cam-
panha será “Conciliação: todo dia, 
perto de você”, visando fortalecer 
na sociedade a consciência de 
que a possibilidade de solucionar 
um conflito pela via da concilia-
ção está disponível todos os dias 
no Judiciário, além do período da 
campanha anual, e em vários pon-
tos de atendimento.

dade de abertura será realizada 
às 9h, na Sala Capibaribe, para a 
qual os servidores da Corte estão 
convidados. As atividades de ins-
peção têm como objetivo corrigir 
eventuais deficiências nas unida-

des, bem como disseminar as boas 
práticas administrativas e judiciá-
rias realizadas no Tribunal, visando 
à transparência, eficiência e cele-
ridade na prestação jurisdicional. 
A cerimônia de encerramento será 

realizada na quinta-feira (24), 
às 11h30, na Sala Capibaribe. O 
resultado final da inspeção de 
mais de 10 unidades do TRF5 
será apresentado em um relató-
rio elaborado pelo CJF.

Boas práticas - Mais uma boa 
ideia vem se somar ao Banco 
de Boas Práticas sustentáveis 
do TRF5, organizado pela Seção 
Socioambiental do Tribunal. A 
Assessoria Especial da Presidência 
colocou lixeiras para coleta sele-
tiva na área da copa do setor, no 
15º andar, visando a separar lixo 
orgânico (resíduos de origem ani-
mal ou vegetal) e reciclável (plás-
ticos, papéis, metais e vidros). A 
Seção Socioambiental apoiou a 
iniciativa, disponibilizando ins-
truções para orientar a equipe de 
limpeza na separação e recolhi-
mento dos resíduos.

O TRF5 sedia, hoje (21), uma ação 
sobre o câncer de mama, promo-
vida pelos voluntários da Casa 
Rosa - Associação de Assistência 
às Mulheres com Câncer de Mama 
em Pernambuco. A iniciativa acon-
tece das 8h às 13h, no hall de 
entrada do Tribunal, por meio da 
qual serão repassadas informa-
ções sobre a prevenção contra o 
câncer de mama e os trabalhos 
da Instituição. Além disso, produ-
tos institucionais, como camisas, 
nécessaires, canecas, porta óculos 
etc., estarão à venda, de modo a 
contribuir para a manutenção das 
atividades da Casa Rosa.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) lançou edital de cadastra-
mento de instituições para rece-
bimento de bens considerados 
inservíveis para os trabalhos da 
Seção Judiciária. Para participar, 
os órgãos integrantes da Adminis-
tração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, bem como as entida-
des filantrópicas e Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIPs), deverão forma-
lizar seu interesse no processo de 
desfazimento, através de ofício 
endereçado à JFPE. A doação será 
realizada no dia 25/10, às 14h, na 
JFPE. Mais informações pelo tele-
fone 3213.6158, das 9h às 17h.


