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Jornal Mural retoma as seções Perfil e Conhecendo o TRF5

de Maio

TERÇA

Aniversariantes

TRF5 se destaca no cumprimento de 
boas práticas sustentáveis

Juiz Federal Frederico
Wildson da Silva Dantas

SJAL
Claudia Cavalcanti de Moura 
Divisão da 3ª Turma
Ailson Francisco Rolim 
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Paulo Ricardo Sampaio Ferreira
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Fábio Ferreira Moraes
CLIMOAR

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 ocupou 

posição de destaque no I Relató-
rio de Atividades, publicado este 
mês pelo Comitê Interinstitucional 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Dentre todos os Tribunais do 
país, o TRF5 foi apontado como o 
que desenvolve mais iniciativas de 
boas práticas, como coleta seletiva 
permanente com destinação ade-
quada dos resíduos, acessibilidade 
a edificações e mobiliário, redução 
do consumo de papel A4, entre 
outras. No total, foram 96 ações, 
ficando o 2º lugar com o Tribunal 
e Justiça do Mato Grosso do Sul, 
com 54 projetos na área.  O Co-
mitê tem o objetivo de integrar 
as metas do Poder Judiciário às 
metas e indicadores dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030, da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). 
A Agenda é um compromisso 
assumido por 193 países em todo 
o mundo, inclusive o Brasil, com o 
objetivo de promover ações para o 
desenvolvimento sustentável nos 
próximos 15 anos. 

O

Encontro com as Bases – Na 
semana passada, o Conselho da 

Você conhece bem a instituição 
em que trabalha? Sabe quais as 
atribuições dos setores e como 
funciona cada unidade do TRF5? 
Conhece os servidores que fa-
zem parte da Corte? Com o ob-
jetivo de destacar a importância 
do trabalho daqueles que fazem 
o Tribunal, a Divisão de Comu-
nicação Social do TRF5 retoma, 

no Jornal Mural, as seções Perfil 
e Conhecendo o TRF5. A primeira 
vai trazer uma narrativa com foco 
no servidor, com relatos sobre 
sua trajetória. Já o Conhecendo 
o TRF5 vai mostrar um pouco 
da rotina diária das unidades do 
Tribunal e como cada setor atua 
para contribuir com o bom fun-
cionamento da Corte. Além disso, 

Justiça Federal (CJF) pro-
moveu o evento “Encontro 
com as Bases”, no qual foi 
debatida a ligação entre os 
ODSs da Agenda 2030 e as 
metas propostas nos Pla-
nos de Logística Sustentá-
vel (PLS) trabalhados pelos 
órgãos do Poder Judiciário. 
Na ocasião, o TRF5 se des-
tacou novamente como o 
Tribunal Regional Federal 
que mais reduziu o con-
sumo de papel, energia 
e água. A supervisora da 

Seção Socioambiental, Laís Silva, 
representou a Corte no evento.

nas quintas-feiras, o periódico 
vai trazer a Dica Cultural, com 
sugestões de lazer para o final 
de semana. Quem quiser par-
ticipar ou dar sugestões para o 
conteúdo das seções, basta en-
viar e-mail para a Comunicação 
Social: comunicacaosocial@trf5.
jus.br. Sua participação é muito 
bem-vinda!

Correição

Revista Argumento

Encerramento - Os dez novos magistrados aprovados no último concurso 
público para juiz federal substituto entraram na fase final do Curso de Ini-
ciação à Magistratura. Até amanhã (15), eles participam, na SJCE, das últimas 
atividades do módulo “Prática Jurisdicional Preparatória”.  A programação 
conta com aulas coordenadas pelo ministro do STJ, Rogério Schietti, pela ju-
íza federal Cíntia Brunetta (SJCE) e pelo juiz federal Ubiratan de Couto Mau-
rício (SJPE). O desembargador federal Rogério Fialho também participou das 
atividades de encerramento do curso.

O Pleno do TRF5 aprovou, na 
última quarta-feira (8), alteração 
das datas da correição da Cor-
regedoria nas Seções Judiciárias 
de Alagoas e da Paraíba. Com a 
mudança, a correições em Alago-
as serão realizadas entre os dias 
10 e 14/6/19 (processos físicos) e 
de 25/6 a 2/7/19 (processos ele-
trônicos). Já a Seção Judiciária da 
Paraíba passará por correição de 
processos físicos entre os dias 2 e 
11/3/20 e de processos eletrônicos 
no período de 23 a 27/3/20. As 
demais Seções não tiveram altera-
ção no calendário. Já está sendo distribuída a 19ª 

edição da Revista Argumento. A 
publicação traz uma reportagem 
especial sobre presos estrangeiros 
no país, matérias sobre o trabalho 
voluntário de servidores do Tribu-
nal e sobre a batalha judicial de 
famílias para obter o remédio Spin-
raza. A Revista traz, ainda, um perfil 
do desembargador federal Carlos 
Rebêlo, atual corregedor-regional 
do TRF5, e um conto escrito pelo 
presidente do Tribunal, desembar-
gador federal Vladimir Carvalho.


