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CNJ divulga critérios para Ranking da Transparência 2019
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Informática

m mais uma ação visando à 
preservação ambiental, ali-

nhada ao plano de sustentabilida-
de, o Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 realizou a doa-
ção de mais de 200 kg de peças 
de sucatas de metal da oficina 
da Corte para catadores do bair-
ro Joana Bezerra, que atuam em 
parceria com a ONG Moradia e 
Cidadania. As peças, que estavam 
estocadas numa sala no Anexo I 
do Tribunal, ganham agora novo 
destino: tudo será selecionando e 
vendido por tonelada para empre-
sas que reaproveitam os materiais. 
Para o diretor da Subsecretaria de 



O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) divulgou os critérios de ava-
liação e pontuação a serem utili-
zados na elaboração do Ranking 
da Transparência do Poder Ju-
diciário - ano 2019. O Ranking, 
instituído pela Resolução CNJ nº 
260/2018, é realizado anualmente 
e busca valorizar os tribunais e 
conselhos que mais se destacam 

no fornecimento de informação de 
forma clara e organizada. Os tri-
bunais e conselhos receberão, por 
ofício, o link e a senha para acesso 
ao questionário eletrônico, que 
deverá ser respondido até 19/7. As 
informações repassadas serão ana-
lisadas pela equipe técnica do CNJ 
e o resultado está previsto para ser 
divulgado em setembro. O Ranking 

Apoio Especial, Luiz 
Jaborandy, a iniciativa 
é importante tanto sob 
o aspecto ambiental 
como também social. 
“Além de promover a 
utilização sustentável 
do material que viraria 
lixo e seria descartado 
no meio ambiente, contribuímos 
para mudar realidades de famílias”, 
destacou o general. 
Pneus – No último dia 12, o TRF5 
realizou a doação de 105 pneus 
para uma unidade montada da 
Polícia Militar de Pernambuco 
(PMPE). Os materiais faziam parte 

da frota de veículos do TRF5, mas 
foram trocados e, para evitar que 
fossem descartados incorretamen-
te no meio ambiente, foram doa-
dos à PMPE, que reutilizou o ma-
terial para sinalização e montagem 
de obstáculos nos treinamentos 
de saltos com cavalos.

da Transparência do Poder Judiciá-
rio está alinhado às resoluções do 
CNJ, leis, jurisprudência e manuais 
de boas práticas relacionadas à 
divulgação de dados ou forneci-
mento de informações solicitadas 
pelo cidadão. A primeira edição 
da avaliação aconteceu em 2018. 
(Com informações da Agência CNJ 
de Notícias)

Festejos Juninos – Servidores da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) seguiram com os 
festejos juninos e promoveram, na 
tarde da última quinta (27), mais 
uma comemoração junina. Teve 
lanche, decoração especial, comi-
das típicas e até noivo e noiva.

Cativando a 
todos com o 
seu carisma 
e simpatia, 
Laís Rodri-
gues Silva, 
32, está há três meses no TRF5, 
como supervisora da Seção So-
cioambiental. Para ela, a rotina de 
trabalho é dinâmica e desafiadora, 
pois exige articulação com dife-
rentes áreas da Corte. Mas, para 
além dos trabalhos realizados no 
TRF5, as atividades diárias possi-
bilitam conhecer histórias como a 
da catadora autônoma Neide e seu 
esposo, Antônio, que recentemen-
te receberam doação de material 
reciclável do Tribunal. “Essa expe-
riência me mostrou que mesmo 
quando as dificuldades surgirem 
no trabalho, eu não posso desistir, 
porque não é só um cumprimento 
de meta que vai ser colocado no 
relatório, mas é sobre mudar reali-
dades de vida de pessoas”. Para o 
futuro, planos profissionais e pes-
soais, Laís planeja fazer mestrado. 
“Mas um dos meus maiores so-
nhos, atualmente, é ser mãe!”.

O desembargador federal Rogério 
Fialho recebeu, na última sexta-
-feira (28), a visita dos professores 
que participaram do IV Colóquio 
Internacional de Pragmatismo 
Jurídico e Teoria do Direito. Na 
ocasião, os convidados conhece-
ram o Gabinete do magistrado e o 
heliponto do TRF5.

Laís Rodrigues
Seção Socioambiental


