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Seção Socioambiental do Tribunal envia 
primeira remessa de esponjas

Estante literária recebe novas obras

de Outubro

TERÇA

Relatório Justiça em Números 2016: TRF5 
atinge 93,4% de eficiência no IPC-Jus

Aniversariantes

Ministro Néfi Cordeiro
STJ

Edson Fernandes Santana 
Gab. do Des. Federal Vladimir Carvalho

Maria Cristina Elias Deud Salomão 
Divisão da 4ª Turma

Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região – TRF5 obte-
ve o segundo melhor 
desempenho entre 
os TRFs do País, com 
93,4% de eficiência, de 
acordo com o Índice de 
Produtividade Compa-
rada (IPC-Jus), utilizado 
para avaliar a atuação 
do Poder Judiciário em 
todo o País. O dado 
está contido no Relató-
rio Justiça em Números 
2016 (ano-base 2015), produzido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e lançado oficialmente on-
tem (17). As Seções Judiciárias do 
Rio Grande do Norte e de Alagoas 
também se sobressaem: obtive-
ram IPC-Jus de 100%, seguidas de 
perto pelas seções do Ceará (98%) 
e da Paraíba (94%). O Justiça em 
Números destaca, ainda, que o 
TRF5 conseguiu produzir o máxi-
mo possível com os recursos dis-
poníveis, ainda que tenha o menor 
orçamento, o menor número de 
magistrados e o menor número de 

Na última sexta-feira (14), a Seção 
Socioambiental do TRF5 enviou a 
primeira remessa de esponjas para 
a empresa TerraCycle. Foi coletado 
1,1kg do material, o que equivale 
a 130 esponjas. A postagem do 
material não tem custo para o 
Tribunal, uma vez que é pago pela 
TerraCycle. Para o Tribunal enviar o 
material é necessário juntar o mí-
nimo de 500 gramas de esponjas. 

Desde o semestre passado, o TRF5 ade-
riu à iniciativa de recolher o material, 
incentivando o uso racional de recursos 
e a incorporação de práticas de sus-
tentabilidade. As esponjas domésticas 
que iriam para o lixo terão uma nova 
utilidade: serão transformadas em ban-
cos de jardim, pás ou lixeiras. O ponto 
de doação funciona junto ao coletor de 
óleo vegetal, no térreo do edifício sede, 
próximo à Ampliação.

Servidor é eleito prefeito - O analista judiciário Guilherme de Albuquerque 
Nunes (de camisa preta), lotado no gabinete do desembargador federal Carlos 
Rebêlo, assumirá uma nova função a partir do dia 1º de janeiro de 2017: pre-
feito do município de Vicência (PE), distante 87 km da capital pernambucana.

A Estante Literária do 
TRF5 recebe novas 
doações. Já são 120 
livros de diversas 
temáticas: romances, 
bíblicos, biografias, 
autoajuda, entre 
outras. Algumas 
das obras disponíveis: “A saga de 
Ulyssses Guimarães”, de Jorge Basto 
Moreno; “Do Golpe ao Planalto”, de 
Ricardo Kotscho; “Cidade do Sol”, 
de Khaled Hosseini (o mesmo autor 
de “O Caçador de Pipas”). A Estante 

também dispõe 
de revistas. A 
iniciativa faz parte 
das ações da 
Seção Socioam-
biental. De acor-
do com a super-
visora do setor, 

Ana Carolina Portella, o sistema da 
estante literária é bem livre: se a 
pessoa gostar de algum livro pode 
levar para ler; e se não tiver outro 
para deixar em troca, é só trazer o 
que levou quando terminar a leitura.

servidores entre todos os TRFs. A 
média geral do IPC-Jus da Justiça 
Federal é de 78%.
Compromisso - O presidente do 
TRF5, desembargador federal Ro-
gério Fialho Moreira, celebrou o 
resultado: “os bons números da 
5ª Região demonstram o compro-
misso de nossos magistrados e 
servidores para o cumprimento da 
missão institucional da Justiça Fe-
deral e, sobretudo, o respeito para 
com os destinatários dos nossos 
serviços”.


