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O

Pleno do TRF5 aprova remoção de juiz 
federal da 2ª para a 5ª Região

Judiciário ganha reforço para a prática 
de ações socioambientais

de Março5
QUINTA

Plano de Obras para a 5ª Região em debate                                                              

Direitos humanos 
e HIV/AIDS em 
discussão na JFPE

I Simpósio de 
Direito das Pessoas 
com Deficiência

plenário do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 

aprovou, terça-feira (3/3), 
resolução que determina aos 
órgãos e conselhos do Judici-
ário a criação de unidades ou 
núcleos socioambientais. De 
acordo o colegiado, o obje-
tivo é estimular a reflexão e 
a mudança dos padrões de 
compra, consumo e gestão 
documental no Judiciário, 
bem como do corpo funcional 
e da força de trabalho auxiliar 
de cada instituição, com foco 
na preservação do meio ambiente. 
Comissão socioambiental - O 
TRF5 se antecipou à Resolução do 
CNJ e mantém, há quase oito anos, 

um programa de gestão ambiental, 
por meio do qual são feitas ações 
de defesa e proteção do meio am-
biente, como descaracterização ou 

descontaminação de lâmpa-
das fluorescentes, recolhi-
mento e encaminhamento 
do óleo de cozinha e de mo-
tor para a reciclagem; coleta 
e envio de pilhas e baterias 
para descarte adequado; 
fragmentação e prensagem 
de papel, que são doados à 
ONG Moradia e Cidadania; e 
compostagem – transforma-
ção de matéria orgânica em 
adubo. Para cuidar de assun-
tos relacionados ao tema, o 
TRF5 criou, em 2008, o Co-

mitê Socioambiental, que se tor-
nou, em 2013, através do Ato pre-
sidencial nº 476/2013, na Comissão 
Socioambiental Permanente (CSP). 

Gestores de secretaria adminis-
trativa das seções judiciárias da 
5ª Região estarão reunidos hoje 
(5/03), durante todo o dia, na 
sala de reunião da Presidência do 
Tribunal (15º andar), com os dire-

tores da Secretaria Administrativa, 
da Diretoria Geral, das subsecreta-
rias de Orçamento e Finanças (SOF) 
e de Infraestrura e Administração 
Predial (SIAP) do TRF5 e com o Co-
mitê Regional de Obras. Em pauta, 

O Pleno do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 apro-
vou, nesta quarta-feira (4/03), a 
remoção do juiz federal Guilher-
me Soares Diniz da 2ª Região 

o Plano de Obras da Justiça Fe-
deral da 5ª Região (2015 e 2016), 
estratégias para a execução do 
orçamento de obras e reformas, 
novos procedimentos para con-
tratação, entre outros assuntos.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) realizará seminário para ma-
gistrados, servidores e estagiários 
da JFPE com a temática Direitos 
humanos e HIV/AIDS. As inscrições 
estão abertas e podem ser feitas 
no link do Setor de Treinamento na 
intranet. O evento acontece no dia 
16 de março, no Auditório do 3º 
andar do Anexo 2 do edifício-sede. 

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) se-
dia, nos dias 9 e 10/03, o I Simpósio 
de Direito das Pessoas com Defici-
ência Intelectual. O evento é uma 
realização da Comissão Especial de 
Direito Previdenciário e Assistência 
Social da OAB-CE. O simpósio acon-
tecerá a partir das 9h, no auditório 
do edifício sede da JFCE. As inscri-
ções são gratuitas e as vagas são 
limitadas. Informações: www.oabce.
org.br. Inscrições pelo e-mail: previ-
denciario@oabce.org.br.

para a 5ª Região. O magistrado 
encontra-se lotado, atualmente, 
no 2º Juizado Especial Federal de 
Volta Redonda, que integra a Se-
ção Judiciária do Rio de Janeiro.
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