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Jornada de Direito Processual Civil

6ª Vara da JFRN zera 
processos físicos em 
tramitação

de Junho

SEGUNDA

uita gente já deve ter se 
deparado em casa com 

vários produtos que precisam 
ser descartados, mas que ne-
cessitam de uma destinação 
adequada para não causar 
danos ao meio ambiente. Pen-
sando nisso, e dentro das co-
memorações do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, o Núcleo 
Socioambiental do TRF5 vai 
promover, a partir de amanhã 
(5), uma grande coleta seletiva 
de vários tipos de materiais. 
Numa parceria com o Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região 
– TRT6, que doou coletores para o 
TRF5, o Tribunal vai disponibilizar 
espaço para o descarte correto de 

dez grupos de produtos: papel e 
livros, plástico, vidro, metal, óleo, 
pilhas e baterias, livros reapro-
veitáveis, eletrônicos, esponja e 
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Aniversariantes

Plano de Obras da Justiça Federal da 5ª Região sofre alteração

FONAGE

Na última quarta-feira (30/05), 
o Pleno do TRF5 aprovou, por 
unanimidade, a especificação de 
algumas atividades no Plano de 
Obras da Justiça Federal da 5ª 
Região para 2019, no que con-

cerne aos projetos destinados ao 
edifício-sede do Tribunal e seus 
anexos. O acréscimo contempla a 
revisão nos compressores do sis-
tema de refrigeração do edifício-
-sede e do Anexo II; a reparação da 

impermeabilidade do revestimento 
das fachadas do edifício-sede; o 
fornecimento e a instalação de 
equipamentos de refrigeração 
no Pleno do TRF5 e a reforma do 
Anexo I (a Escola de Magistratura 

TRF5 promove ações para comemorar o 
Dia Mundial do Meio Ambiente

meias (Campanha Meias do Bem 
– destinadas a fazer cobertores). 
Os coletores serão instalados no 
hall de entrada do edifício-sede 
do TRF5 para receberem os ob-
jetos por aproximadamente três 
semanas. 
Exposição – Também dentro 
das comemorações do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, o TRF5 
recebe, nesta terça-feira (5), a 
partir das 10h, uma exposição 
de objetos feitos com resíduos 
descartáveis, produzidos por 
artesãos e pacientes do Hospital 

Oswaldo Cruz. Os produtos ficarão 
disponíveis para venda e toda a 
renda será revertida para auxiliar 
no tratamento dos pacientes. 

Federal da 5ª Região – Esmafe). A 
proposta do Plano de Obras foi 
aprovada em março deste ano, 
com a participação das seis seções 
judiciárias vinculadas e sob a co-
ordenação do Comitê Técnico de 

Obras Regional. O documento, 
que contém as possíveis obras a 
serem realizadas em toda a re-
gião, será encaminhado e sub-
metido à análise e aprovação do 
Conselho da Justiça Federal (CJF).

Começa hoje (4), a partir das 
19h, a terceira edição do Fórum 
Nacional de Administração e 
Gestão Estratégica do Judiciá-
rio - FONAGE. O encontro, que 
conta com a presença de ma-
gistrados de todo o país, será 
sediado pela Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte. O pre-
sidente em exercício do TRF5, 
desembargador federal Cid 
Marconi, participa da abertura.

A 6ª Vara da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte conseguiu zerar 
os processos físicos em tramitação 
na unidade, migrando os docu-
mentos para o sistema PJe (Pro-
cesso Judicial Eletrônico). A equipe 
que realizou os trabalhos, coorde-
nados pelo juiz federal Marco Bru-
no Miranda Clementino, titular da 
Vara, digitalizou 3.296 processos 
físicos, proporcionando uma maior 
agilidade na tramitação dos feitos.

Estão abertas as inscri-
ções para a proposição 
de enunciados à II Jor-
nada de Direito Processual Civil, 
que será realizada nos dias 13 e 
14 de setembro, no auditório do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília. O prazo para o envio 
dos verbetes vai até o dia 20 de 

julho. O público-alvo do 
evento são ministros de 
tribunais superiores, ma-

gistrados federais e estaduais, pro-
curadores, promotores de Justiça, 
advogados da União, defensores 
públicos, advogados, professores 
universitários e especialistas convi-
dados. Com informações do CJF.


