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Justiça Federal perto de cumprir metas para 2015

Restaurante o 
Porto reajusta 
preços

TRF5 prioriza descarte consciente de 
materiais reutilizáveis
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Aniversariantes

equenos gestos, grandes 
impactos. Consciente da re-
lação com o meio ambiente, 

o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, por meio do Nú-
cleo de Serviços e Meio Ambiente, 
tem realizado diversas ações de 
reciclagem, conservação e reutili-
zação de materiais nocivos à na-
tureza. Desta vez, de acordo com 
a Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 
foram confeccionadas tampas de 
caixas de inspeção e conduítes 
para serviços elétricos com os resí-
duos de ferro retirados da recente 
reforma na agência do Banco do 

A Justiça Federal está perto de 
cumprir as metas de produti-
vidade e celeridade previstas 
no Planejamento Estratégico 
para 2015. De acordo com o 
relatório de atividades do pri-
meiro trimestre da Secretaria de 
Desenvolvimento Institucional 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), o desempenho alcança-

do pelas cinco regiões durante 
os meses de janeiro a março é 
promissor. O balanço revela que 
87,5% da meta de produtividade 
foi cumprido, o que representa 
um total de 557.692 processos 
julgados. A 4ª e a 5ª regiões 
cumpriram 92% da meta para os 
processos em tramitação no 1º 
e 2º graus (processos com cinco 

O presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, desembargador fede-
ral Marcelo Navarro, participou anteontem (7), no auditório do Fórum Desembarga-
dor Rodolfo Aureliano, da abertura do Congresso Pernambucano de Direito Processu-
al Civil. O evento debate o Novo CPC e termina hoje, naquele Fórum.

A partir da próxima segunda (13), 
o preço do quilo de alimento do 
restaurante o Porto, localizado no 
16º andar do Tribunal Regional 
Federal da 5º Região – TRF5, será 
reajustado em 9,27%. De acordo 
com a Secretaria Administrativa, 
trata-se do aumento anual pre-
visto em contrato, calculado com 
base no índice fornecido para 
alimentos pelo IBGE. Com isso, 
o preço do quilo passará de R$ 
32,81 para R$ 35,81. 

Brasil, localizada no térreo 
do edifício sede. Os mate-
riais, que seriam descartados, 
estão contribuindo com a 
drenagem da água da chu-
va, que ficava acumulada no 
estacionamento privativo. O 
TRF5 recolheu, também, esta 
semana, cerca de 160 litros 
de óleo vegetal, que serão 
destinados à reciclagem e trans-
formados em sabão.
Responsabilidade Social – Des-
de que foi implantado no TRF5, 
o Programa de Responsabilidade 
Social desenvolve ações de prote-
ção ao meio ambiente e à saúde 

anos ou mais). Quantos aos fei-
tos do Juizado Especial, nas  1ª, 
2ª e 5ª regiões restavam apenas 
5% de processos com mais de 
quatro anos sem decisão. Os da-
dos mostram, ainda que, nas 2ª, 
4ª e 5ª regiões, 70% dos proces-
sos com três anos já foram jul-
gados, indicando o cumprimento 
antecipado da meta. A 5ª Região 

pública. As iniciativas já propor-
cionaram a coleta e o envio para a 
reciclagem de mais de 1.900 litros 
de óleo (vegetal e de motor); 414 
Kg de pilhas baterias; 7.812 lâmpa-
das fluorescentes; e 28 toneladas 
de papel fragmentado e prensado. 

tam-
bém 
se 
desta-
cou ao 
julgar 
77,45% das ações coletivas de 
2012 que tramitavam no primei-
ro grau. (Com informações da 
Ascom do CJF).


