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Aniversariante

TERÇA TRF5 é o você

Wellington da Silva Chaves 
MPS - Informática

O

As pilhas e baterias usadas têm destino cer-
to no TRF5. Desde 2009, foram instalados 
contêineres que servem de depósito provi-
sório para o material, encaminhado poste-
riormente para uma empresa especializada. 
De acordo com o Comitê Socioambiental 
do Tribunal, foram depositados, de janeiro 
a maio deste ano, cerca de 90kg nos quatro 
coletores (um na sede e três nos anexos). 
Ao disponibilizar esses coletores, o TRF5 
contribui para a consolidação de uma cultu-
ra de permanente respeito ao meio ambien-

Coleta de pilhas protege a saúde e o meio ambiente
O corregedor-re-
gional do Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região (TRF5), 
desembargador 
federal Vladimir 
Souza Carvalho, 
abriu ontem (6/6) o 
período de correição na Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL). Os trabalhos de verificação 
presencial de processos se estendem até 

15 de junho, sendo 
o período de 4 a  12 
de julho de avalia-
ção virtual. Além do 
corregedor-geral, o 
trabalho de correi-
ção conta com 10 
técnicos do TRF da 

5ª Região. Na JFAL, são 73.374 processos 
em tramitação, sendo 60.405 nas nove va-
ras federais e 12.969 na Turma Recursal.

O concurso para preenchimento de 
14 vagas de juiz federal substituto 
da 5ª Região, realizado domingo (5) 
pelo Centro de Seleção de Promo-
ções de Eventos da Universidade de Brasília 
(CespeUnB), registrou um índice de absten-
ção de 25,3%. Do total de 4.784 inscritos, 
1.209 faltaram à prova objetiva. A próxima 
fase será realizada nas capitais dos estados 
da 5ª Região, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, e 
constará de três provas escritas: uma dis-
sertação, quatro questões e duas sentenças 
(de natureza cível e penal).

Prova objetiva do 
concurso para 
juiz federal tem 
abstenção de 25,3%

O servidor Fernando Cunha Filho é o 
animador das festas do Tribunal. Conhe-
cido como DJ Nando, ele chegou ao TRF5 
no ano de 2000 e foi lotado na Distribui-
ção. Hoje, está no gabinete do desem-
bargador federal Paulo Gadelha, atuando 
na área administrativa. Casado e pai de 
quatro filhos, Fernando gosta de ouvir 
MPB e assistir a filmes de aventura, além 
de cavalgar em seu sítio, acompanhado 
do filho Matheus, de 12 anos. A atividade 
de DJ começou como um hobby, mas foi 
crescendo até que ele começou a se apre-
sentar em eventos. “Eu gosto de interagir 
com o 
público. A 
realização 
do DJ é ver 
o seu tra-
balho re-
conhecido 
na pista”, 
declarou.

Dia da Liberdade de Imprensa

te, pois a maioria 
das pilhas contém 
mercúrio, cádmio e 
chumbo, minerais 
que podem provocar 
danos irreversíveis: 
o mercúrio afeta o 
cérebro; o chumbo, 
ao sistema nervoso 
central; e o cádmio 
pode deteriorar es-
pecialmente os rins.

Corregedor-geral do TRF5 abre correição na JFAL

presidente do 
TRF5, desem-
bargador fede-

ral Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, foi ho-
menageado na tarde 
de ontem (6/06) com 
a Comenda Tavares 
Bastos, oferecida pela 
Assembleia Legislativa 
de Alagoas. A sessão solene contou com a 
participação de parlamentares alagoanos, au-
toridades dos poderes Executivo e Judiciário, 
além dos colegas desembargadores federais 
do TRF5, Vladimir Souza Carvalho e Francisco 
Wildo Lacerda Dantas, e de juízes federais da 
JFAL. A comenda é o maior símbolo de re-
conhecimento oferecido pelo Legislativo do 

Presidente é homenageado em Alagoas
Estado a autoridades 
e personalidades que 
tenham prestado rele-
vantes serviços ao de-
senvolvimento de Ala-
goas. Em seu discurso, 
o presidente do TRF5 
citou o respeito que 
tem pelo Poder Legis-
lativo: “como operador 

do Direito, eu não poderia deixar de admirar 
justo esta casa, que tem a missão de formu-
lar o sistema legislativo, pois do legislador se 
exige técnica apurada, percepção, firmeza e 
eficiência. É com a alma em festa que recebo 
esta homenagem”. A homenagem foi propos-
ta em projeto de Lei do deputado Temóteo 
Correia, aprovada por unanimidade. 


