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CNJ encerra inspeção no TRF5

Pesquisa IA

de Agosto

SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 reformula coleta seletiva
ocê já parou 
para pensar 

que pequenas 
atitudes podem 
contribuir bastante 
para a preservação 
do meio ambien-
te? A destinação 
adequada do lixo 
que produzimos, 
por exemplo, é 
fundamental para um desenvol-
vimento sustentável. Pensando 
nisso, o TRF5, através da Seção 
Socioambiental, adquiriu 40 novos 
coletores para incentivar a coleta 
seletiva no Tribunal. O material foi 
distribuído em dez dos 16 andares 
do edifício-sede. Os outros seis pi-
sos já possuíam os coletores, que 
estavam conservados e, portanto, 

V

A Corregedoria do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) encerrou, 
na última quinta-feira (22), os 
trabalhos de inspeção ordinária 
no Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. O corregedor 
nacional, ministro Humberto Mar-
tins, o juiz auxiliar coordenador da 

equipes do CNJ. Entre as unidades 
verificadas, estavam a Presidência, 
a Vice-Presidência, Gabinetes e a 
Secretaria Administrativa da Corte. 
Como parte da inspeção, o CNJ 
também reservou uma tarde para 
atendimento ao público, para rece-
ber reclamações, dúvidas e suges-
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Corregedoria Nacional de Justiça, 
Márcio Luiz Coelho de Freitas, de-
sembargadores federais e servido-
res da Corte participaram da sole-
nidade de encerramento. Durante 
quatro dias, mais de dez setores das 
áreas administrativa e judiciária do 
Tribunal foram inspecionadas por 
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foram mantidos. Agora, cada an-
dar da Corte tem espaço especí-
fico para a destinação de  papel, 
plástico, vidro e metal.  Além dis-
so, a Coleta Seletiva Central está 
disponível na Ampliação, onde 
os servidores poderão descartar, 
também, eletrônicos e óleo (que 
deve estar dentro de garrafas pet 
ou de vidro). Também no térreo, 

perto dos bancos, há co-
letores de pilhas, baterias 
e esponjas. A Seção So-
cioambiental alerta para 
os cuidados no momento 
do descarte: os coletores 
devem receber apenas 
resíduos recicláveis e 
secos. E mais: para ajudar 
as equipes de limpeza, 
deixe resíduos secos nas 

lixeiras que ficam dentro das sa-
las. Para o que for orgânico, cada 
unidade pode separar uma lixeira 
específica ou descartar nas lixeiras 
da copa.
Lixeiras – Também foram adquiri-
das oito novas lixeiras para o lixo 
comum. O material será instalado 
em breve em áreas diversas do 
estacionamento do edifício-sede.

tões sobre processos judiciais e/ou 
administrativos do Tribunal. O re-
sultado da inspeção integrará um 
relatório, no qual serão apresenta-
das as deficiências e as boas práti-
cas encontradas no TRF5, além de 
recomendações às unidades para 
melhorar a prestação jurisdicional. 

Congresso Jurídico - Magis-
trados, professores, advoga-
dos e estudantes de Direito 
participaram, por dois dias, do 
I Congresso Jurídico, promovido pelo 
Instituto dos Advogados de Pernam-
buco (IAP) e realizado no edifício-se-
de TRF5. Com o tema “Direito Público 
em Debate”, o evento também contri-

buiu para estimular a responsabilida-
de social. Estimulado pelas iniciativas 
do TRF5, o IAP contribuiu com o pro-
jeto de apoio à Comunidade do Pilar 
e doou à Corte cem cestas básicas.

Maria Caro-
lina Castelo 
Branco de 
Oliveira 
conhece a 
história do 
TRF5 como a palma de sua mão. 
São 30 anos de trabalho no Tribu-
nal - desde 1989, quando a Corte 
foi fundada. Nessa longa trajetó-
ria já passou por diversos setores, 
entre eles Telefonia, Reprografia e 
Seção de Memória e Documenta-
ção. Toda essa experiência a capa-
citou para integrar, hoje, o Núcleo 
de Gestão do Memorial. É ela uma 
das responsáveis por recepcionar 
os visitantes e contar a história 
do Tribunal. Emocionada, Carol se 
sente orgulhosa por contribuir com 
a preservação da memória do TRF5. 
“É muito gratificante trabalhar no 
Memorial porque eu revivo a histó-
ria do Tribunal. Eu recomendo que 
os servidores visitem o espaço, seja 
para conhecer melhor a Corte ou 
para relembrar momentos marcan-
tes”. Formada em Relações Públicas, 
é mãe de três filhos: Paulo, Fábio e 
Maria Clara. Adora realizar traba-
lhos sociais por acreditar que ajudar 
os outros também faz bem para si. 

O CJF prorrogou, até o dia 30, o pra-
zo para responder à pesquisa sobre 
iniciativas de Inteligência Artificial 
(IA) na Justiça Federal. Magistrados, 
servidores e colaboradores da JF 
podem participar. O objetivo é iden-
tificar processos de trabalho que 
podem ser priorizados no desenvol-
vimento de iniciativas com uso de 
IA. Para responder, acesse www.cjf.
jus.br. (Com informações do CJF).


