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 diretora do Foro juíza federal 
Joana Carolina Lins Pereira, Ajuízes coordenadores dos 

Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejuscs) das 
Seções Judiciárias que compõem o 
TRF5, magistrados das subseções e 

e diretores de varas, reuniram-se no 
Cejusc da sede da JFPE. O objetivo foi 
debater sobre padronizações de 
procedimentos das audiências de 
conciliação, instalações de Centros nas 
s u b s e ç õ e s ,  c a p a c i t a ç ã o  d e  
conciliadores e funções dos Centros, 

entre outros assuntos. Sob direção do 
coordenador regional de Conciliação 
Federal de 1º Grau da 5ª Região, 
desembargador federal  Lázaro 
Guimarães, e da coordenadora do 
centro de conciliação da SJPE, juíza 
federal Nilcéa Maggi, os coordenadores 

da JFPE em três momentos: de 2003 a 
2004, de 2004 a 2005 e em 2009, no 
período de abril a agosto. O juiz federal 
compôs a lista tríplice, juntamente com 
os juízes federais Leonardo Resende e 
Frederico Dantas.

Juiz federal doa 2693 livros à Biblioteca da JFPE 

 Juiz Élio Wanderley de Siqueira Filho é nomeado desembargador federal do TRF5  

Coordenadores dos Centros de Conciliação reúnem-se na JFPE 

Garanhuns capacita

Buscando a melhoria constante da 
qualidade dos serviços prestados, a 32ª 
Vara, localizada na subseção de 
Garanhuns, realizou, nos dias 13 e 14 de 
abril, um treinamento que envolveu os 
14 servidores e dois estagiários que 
compõem a Vara. Os seminários também 
contaram com a participação da 
magistrada titular Madja  Florêncio. O 
treinamento aconteceu após a inspeção 
anual e foi constituído por pequenos 
cursos ministrados pelos supervisores 
dos setores de Conhecimento, Triagem, 
Audiência, Perícia, Contadoria e 
Execução.

a última sexta-feira (29), o juiz 
federal titular da 7ª Vara, Élio NWanderley de Siqueira Filho, 

foi nomeado pela Presidente da 
República, Dilma Rousseff, como 
desembargador federal do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região (TRF5). A 
vaga surgiu em decorrência da 
aposentadoria do desembargador 
federal Francisco Wildo Lacerda Dantas.
HISTÓRICO - O juiz federal Élio 
Wanderley de Siqueira Filho nasceu no 
Recife (PE). É bacharel em Direito pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e também possui Bacharelado 
em Administração de Empresas pela 
Faculdade de Ciências da Administração 
da Universidade de Pernambuco 
(FCAP/UPE). Atua na Justiça Federal em 
Pernambuco desde 1993, quando foi 
aprovado no II Concurso de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região, tendo sido 
promovido à juiz federal titular em 
1996.Na JFPE, atuou na 3ª Vara Federal, 
no Recife, na 8ª Vara, em Petrolina e na 
7ª Vara, também no Recife, onde estava 
há 17 anos. Foi membro da Turma 

N a c i o n a l  d e  U n i f o r m i z a ç ã o  d e  
Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais entre 2007 e 2009 e Presidente 
da 1ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Federais (JEFs) entre os anos de 
2008 e 2009. Exerceu a Diretoria do Foro 

puderam trocar experiências sobre 
realização das audiências de conciliação 
em suas seções, além de sugerirem e 
debaterem sobre aspectos expressos na 
Resolução 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). A reunião 
aconteceu em 25 de abril, no Cejusc.

federal Joana Carolina Lins Pereira e 
do juiz federal César Arthur Cavalcanti 
de Carvalho. Também hoje, o juiz 
federal titular da 22ª Vara, Tarcísio 
Barros Borges, completou 15 anos de 
atuação na magistratura federal da 5ª 
Região. Após a doação, o acervo, que 
está disponível para consulta, passou 
a contar com 11.946 exemplares.

 juiz federal titular da 21ª 
Vara, Francisco Antônio de OBarros e Silva Neto doou para 

o acervo da Biblioteca da JFPE 2.693 
volumes do ramo jurídico. A entrega 
foi feita no dia 25 de abril, data em que 
também foram comemorados os 15 
anos de magistratura federal do 
magistrado, da diretora do Foro e juíza 

A subseção, realizou, nos dias 13 e 
14/04, um treinamento que envolveu 
os 14 servidores e dois estagiários 
que compõem a Vara. Os seminários 
também contaram com a participação 
da magistrada titular da Vara, Madja  
Florêncio.

A 31ª Vara realizará seleção de 10 
profissionais  da área do serviço 
social .  Os selecionados serão 
responsáveis por realizar perícia 
social. As inscrições serão presenciais 
e devem ser realizadas na 31ª Vara, de 
9 a 13/05, das 9h às 18h.

Juiz federal doa 2693 livros à Biblioteca da JFPE 

Caruaru seleciona
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