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Trabalho colaborativo para agilizar processos sobrestados

Gestão de Resíduos: 
LIXO ELETRÔNICO 

de Novembro

QUARTA

Aniversariantes

TRF5 promove Encontro de Governança 
e Gestão Estratégica

em início hoje (6), no auditó-
rio da Escola de Magistratura 

Federal da 5ª Região – Esmafe, o 
Seminário “Governança, gestão de 
riscos e compliance na Adminis-
tração Pública”. O evento vai reunir 
servidores que atuam nas Asses-
sorias de Governança e Gestão 
Estratégica do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 e das 
Seções Judiciárias de Alagoas, Cea-
rá, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte e Sergipe. O objetivo é 
promover uma capacitação sobre 
procedimentos e responsabilidades 
dentro do tema governança e ges-
tão estratégica. Até a sexta-feira (8), 
serão debatidos assuntos como as-
pectos estruturais relacionados com 

T

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, a Procuradoria 
Regional Federal da 5ª Região e a 
Procuradoria da União iniciaram, 
no final de outubro, um trabalho 
colaborativo, em mais uma ação 
para dar andamento aos mais de 
12 mil processos que estavam 
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Árvore sustentável – Aliando a che-
gada do final do ano com hábitos 
sustentáveis, a terceirizada Marinil-
za Silva (Nilza, como é conhecida) 
montou uma árvore de Natal sus-
tentável. Ela confeccionou o objeto 
de decoração utilizando rolos de 
papel higiênico e fotos de todos os 
integrantes do setor. 

O mundo produzirá 120 milhões 
de toneladas de lixo eletrônico 
por ano até 2050. É isso mesmo! 
Segundo o relatório da Platafor-
ma para Aceleração da Economia 
Circular (PACE) e da Coalizão das 
Nações Unidas sobre Lixo Eletrô-
nico, divulgados no início de 2019, 
além dos danos ambientais e à 
saúde, a gestão incorreta desse 
material leva à perda relevante de 
materiais escassos e valiosos como 
ouro, platina e cobalto (até 7% 
do ouro do mundo podem estar 
em lixo eletrônico).  Mas, aqui no 
Tribunal, você pode mudar um 
pouco essa realidade. Na entrada 
da Expansão, há um coletor de re-
síduos eletroeletrônicos destinado 
a receber materiais como celula-
res, controles remotos, televisores, 
entre outros. Eles são recolhidos 
pelo Centro de Recondicionamen-
to de Computadores do Recife 
(CRC), que faz a gestão adequada 
do resíduo. De junho até agora, o 
TRF5 doou 292 kg de material ao 
CRC para reciclagem.

sobrestados no TRF5 aguardando 
julgamento do tema de Reper-
cussão Geral nº 810 no Supremo 
Tribunal Federal (STF). As equipes 
das Procuradorias estão instaladas 
nas dependências da Subsecreta-
ria de Recursos Extraordinários, Es-
peciais e Ordinários para facilitar a 

análise das demandas. No dia 3 de 
outubro, a Corte Máxima decidiu 
sobre o Tema 810/STF, que versava 
sobre a correção monetária e os 
juros moratórios incidentes sobre 
as condenações impostas à Fazen-
da Pública. O TRF5 vem organizan-
do, também, um plano de mobili-

zação coletiva, com mutirões aos 
sábados e participação de quase 
40 servidores, que trabalharão 
em sistema de rodízio. 

a governança, gestão 
de riscos e estratégias 
para a integridade pú-
blica. Os debates serão 
ministrados por He-
vellyn Albres, mestre 
em políticas públicas 
e especialista anticorrupção; Thiago 
Zagato, auditor federal de controle 
externo do Tribunal de Contas da 
União, e Silvio César da Silva Lima, 
coordenador geral de contratações 
da Central de Compras do Ministé-
rio da Economia.
Reunião de trabalho – Nos dias 4 
e 5/11, representantes das Seções 
Judiciárias da 5ª Região e da As-
sessoria de Gestão Estratégica do 
TRF5 participaram de uma reunião 

de trabalho com o objetivo de fazer 
uma avaliação da estrutura da rede 
de governança, da efetividade dos 
instrumentos e elaborar propos-
tas para consolidar e aprimorar as 
práticas de governança na Justiça 
Federal da 5ª Região. Os debates 
abordaram diversos temas, entre 
eles: Gestão Estratégica, Escritórios 
de Projetos, Comitês de Gestão de 
Riscos, Programa de Logística Sus-
tentável e Gestão de Custos.


