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Meio Ambiente: JFPE comemora resultado de ações de sustentabilidade
Dentro das comemorações do Dia Mundial
do Meio Ambiente, 5 de junho, a Justiça
Federal em Pernambuco (JFPE) faz um
balanço de suas ações em prol da
sustentabilidade ambiental, desde as
contratações e aquisições à redução do
consumo de recursos naturais. Para se ter
uma ideia dessa preocupação da JFPE com a
conservação ambiental, as cadeiras
adquiridas, que possuam madeira na sua
estrutura, têm, entre os requisitos, a
certificação de manejo florestal.
Quanto ao material de expediente, como
papel ofício, por exemplo, este também
possui certificação ambiental – Cerflor ou
FSC ou outro equivalente. O descarte de
papeis é feito também de modo consciente,
pois são destinados a Organizações Não
Governamentais (ONGs), para que possam
reciclar e dar uma nova utilidade, além de
ajudar em projetos assistenciais. Já os
suprimentos de informática, como
cartuchos de toner, são recolhidos após o

Na segunda-feira (3), os magistrados da
Justiça Federal em Pernambuco
receberam a visita do presidente do
Tribunal Regional da Federal da 5ª Região,
desembargador federal Vladimir Carvalho,

e do corregedor-regional, desembargador
federal Carlos Rebelo. O encontro teve
como objetivo o estreitamento das relações
com os juízes da Seção Judiciária de
Pernambuco.

JFPE agora está também no Instagram
uso, atendendo à implementação do
sistema de logística reversa, contida na
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
12.305/2010, regulamentada pelo Decreto º
7.404/2010). Os resíduos sólidos são
coletados e restituídos ao setor empresarial,

para reaproveitamento, ou outra destinação
final, ambientalmente adequada. Mais
informações sobre a redução de consumo,
ações sustentáveis da JFPE e seus
resultados estão disponíveis no Portal
(www.jfpe.jus.br) e na Intranet.

Confira as varas federais que realizam inspeção no mês de junho
Em continuidade ao calendário de
inspeção anual da Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE), três varas realizarão
inspeções no mês de junho. Entre os dias 3
e 7 de junho, passaram por inspeção a 11ª e
35ª Varas. No período de 10 a 14 de junho,
será a vez da 8ª Vara. Durante a inspeção,
os prazos processuais físicos serão
suspensos, sendo devolvidos às partes
após o término das atividades, de modo a
não causar prejuízo aos jurisdicionados.
Não serão realizadas audiências e nem
haverá expediente destinado às partes,

exceto para medidas que evitem o
perecimento de direito e que assegurem a
liberdade de locomoção. Porém, a
distribuição de processos não será
interrompida e nem serão concedidas
férias aos servidores das varas. Os
magistrados destacam aos procuradores e
advogados a necessidade de restituir os
autos físicos às varas até a semana anterior
ao período da inspeção ordinária anual. As
inspeções realizadas em junho totalizam 37
varas que já passaram pelo processo de
inspeção.

Além das já conhecidas ferramentas de
comunicação utilizadas pela JFPE, o
órgão passou a contar, desde o dia 4 de
junho, com um perfil na rede social
Instagram. O objetivo é aproximar, ainda
mais, servidores, jurisdicionados,
advogados, magistrados e sociedade,
divulgando as ações desenvolvidas pela

JFPE, além de informações e novidades de
interesse público sobre o Poder Judiciário.
Para acompanhar a Justiça Federal no
Instagram, basta acessar o perfil
@jfpe_oficial e começar a seguir. Vale
lembrar que a JFPE mantém, ainda, um
perfil no Twitter (@JF_PE), além do Portal
de Notícias e da Intranet.

