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O
Responsabilidade socioambiental: 
TRF5 reduz consumo de papel

JFCE promove “Seminário Um Ano de Vigência 
do Novo CPC”

relatório de de-
sempenho do 

Plano de Logística 
Sustentável (PLS) do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - 
TRF5 aponta um dado 
muito positivo com 
relação ao consumo 
de papel: houve uma 
redução de quase 
14% deste insumo em 
2016, comparando ao 
ano de 2015, o que 
equivale a cerca de 
880 resmas de papel. 
De acordo com a su-
pervisora da Seção Socioambien-
tal do TRF5, Carolina Portella, isso 
representa uma economia de R$ 
12.818 e a preservação ambiental 
de 42 árvores. A meta estabeleci-
da era reduzir esse consumo em 
3%. A quantidade de impressões 
também foi reduzida, superando 
as expectativas: houve uma dimi-
nuição de 14%, quando a meta era 
reduzir em 6%. 
PLS – O Plano de Logística Sus-
tentável do TRF5 foi aprovado, por 

Aniversariantes

Juiz Federal Rogério Roberto 
Gonçalves de Abreu

SJPB – João Pessoa

Claudiano João da Silva 
SERVIS

Na próxima sexta-feira (17/09), 
a partir das 9h, a Justiça Federal 
no Ceará (JFCE) promove semi-
nário sobre o novo Código de 
Processo Civil (CPC), que entrou 
em vigor há um ano. Na ocasião, 
o desembargador federal Rober-

do Ceará, Juvêncio Vasconcelos 
Viana, do juiz do trabalho Mar-
celo Lima Guerra, e do advogado 
Tiago Asfor Rocha Lima. As ins-
crições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo e-mail: inscricoes.esma-
fe@jfce.jus.br.

A Justiça Federal determinou 
a suspensão das atividades do 
restaurante Casa de Banhos e do 
Pernambuco Iate Clube, localiza-
dos na área costeira do Recife. A 
denúncia do Ministério Público 
Federal (MPF) mostrou algumas 
irregularidades, entre elas uma 
fossa instalada no nível da maré, 
poluindo a Bacia do Pina. O Via 
Legal conversou com os proprie-
tários dos estabelecimentos e 
conta os detalhes e o desfecho 
dessa história, nesta quarta-feira 
(15), às 21h, na TV Justiça. Assista 
também pelo YouTube, no www.
youtube.com/programavialegal.

SEI passa a ser
obrigatório na SJRN

A partir de hoje 
(15), a tramitação 
de documentos 
administrativos 

pelo Sistema Eletrônico de In-
formações (SEI) será obrigatória 
na Seção Judiciária do Rio Gran-
de do Norte (SJRN). 

Curso SEI! USAR
A Escola 
Nacional de 
Administra-
ção Públi-
ca (ENAP) 
está com inscrições abertas até 
sexta-feira (17/03) para a pró-
xima turma do curso Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI! 
USAR. Com carga horária de 20 
horas, a capacitação será reali-
zada de 21/03 a 10/04, via inter-
net, utilizando-se a plataforma 
Moodle, disponível na Escola 
Virtual Enap, tanto para apre-
sentação do conteúdo quanto 
para cumprimento das ativi-
dades avaliativas. Informações: 
www.enap.gov.br.

to Machado, que tem MBA pela 
Fundação Getúlio Vargas, será 
homenageado. O evento ocorre 
no Auditório Hugo de Brito Ma-
chado, no edifício-sede da JFCE. 
O Seminário conta com palestras 
do procurador-geral do Estado 

unanimidade, pelo Con-
selho de Administração 
do TRF5 em 5/04/2016 e 
é composto por objetivos, 
indicadores, metas, res-
ponsabilidades, planos de 
ações e previsão de resul-
tados, consoante diretrizes 
da Resolução 201/2015 
do Conselho Nacional de 
Justiça, que estabelece 
modelos de gestão orga-
nizacional e de processos 
estruturados na promo-
ção da sustentabilidade 
ambiental, econômica e 
social.


