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Considerando a realização do jogo
da seleção brasileira, às 15h30,
pela Copa do Mundo de 2010, a diretoria
da 4ª Turma do TRF5 informa que a
sessão de julgamento do dia 15 de junho
próximo, começará às 13 horas, em
virtude da mudança verificada no
expediente do Tribunal. Por outro lado, a
2ª Turma realizará a sessão do dia 15 de
junho, às 9 horas, sem alteração, já que
o expediente ocorre no horário normal,
pela manhã. Os horários da 1ª e 3ª
Turmas acontecem das 7 às 14h.

Turmas mudam
horário de sessão
em 15 de junho

Já está em funcionamento um espaço

apropriado para o estacionamento de

motos e bicicletas. A área é destinada

para funcionários e visitantes e tem

capacidade para abrigar 16 veículos de

duas rodas. A iniciativa reflete a

preocupação em acomodar as pessoas

que frequentam o Tribunal.

Quando se fala
em coleta
seletiva, o
servidor Clóvis
Araújo, super-
visor da Seção
de Reprografia, é referência no Tribunal.
Em 2007, ele foi chamado pela Diretoria
Geral para desenvolver trabalhos ligados
ao Meio Ambiente. Desde então, dedica-
se a eliminar os processos arquivados e
que já podem ser descartados dos
gabinetes. Os documentos, que em
muitos casos possuem informações
sigilosas e antes eram incinerados, são
agora submetidos à máquina trituradora
de papéis. Após triturado, esse material é
doado à ONG Moradia e Cidadania, que,
por sua vez, o vende para a empresa
Leão do Norte e utiliza os recursos finan-
ceiros adquiridos para desenvolver ações
sociais na Comunidade do Pilar. Atual-
mente, cerca de 3 toneladas de papel
são triturados a cada 30 dias. Porém,
como a máquina tem capacidade de
triturar 8 toneladas de papel por semana,
a ideia é que o número de arrecadação
aumente. Para isso, deve-se ampliar o
número de convênios com outros órgãos
da Justiça que não tem onde armazenar
documentos sigilosos e, de acordo com
a legislação, não
podem submetê-
los à incineração.

Estacionamento acomoda
motos e bicicletas

Começa nesta terça-feira (08/06) o II
Mutirão da Limpeza, para retirada de
entulhos de uma faixa de 400 metros,
no limite do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, com o rio Capibaribe.
Essa ação é coordenada pelo Núcleo
de Serviços Gerais do Meio Ambiente,
em parceria com a Emlurb, que escalou

II Mutirão da Limpeza retirará entulhos de área
do Capibaribe localizada próxima ao Tribunal

12 funcionários e a participação de
servidores terceirizados.  No primeiro
mutirão, realizado em 2009, foi retirada
uma tonelada e meia de entulhos,
diminuindo o montante de toda espécie
de lixo, que prejudicava as margens do
Capibaribe, nas proximidades do
Tribunal.

Servidores do TRF5 e
das Seções Judiciárias
participaram ontem de
treinamento oferecido
pela Secretaria Judi-
ciária para atender aos
advogados que vão se
cadastrar no sistema
do Processo Judicial Eletrônico (PJe). O
primeiro passo para os advogados
atuarem por meio do PJe é o cadastra-
mento, que pode ser realizado pela
Internet, no site do Tribunal. Depois de
concluído o cadastro, os advogados vão
receber um cartão de certificação para ter

acesso ao sistema do
PJe. Quando o uso do
cartão for obrigatório,
os defensores que não
tiverem efetuado o
procedimento terão que
recorrer a seccional da
Ordem dos Advogados

do Brasil (OAB) no seu Estado. O
sistema do TRF5 estará conectado com a
Receita Federal e a OAB, para evitar que
advogados com pendências nas duas
instituições consigam o cadastramento,
sobretudo nos casos de números de CPF
duplicados, ou inadimplência.

Advogados recebem orientação
para cadastramento no PJe


