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Abril Verde: edifício-sede do TRF5 recebe 
iluminação especial

Business 
Intelligence 

de Abril

SEGUNDA

AniversariantesCorregedoria Regional divulga calendário 
de correições ordinárias 2019-2021 Dionízio Calazans da Silva Filho

SERVIS 
Corregedoria Regio-
nal do TRF5 divulgou 

o calendário das correições 
ordinárias que serão reali-
zadas nas Seções Judiciárias 
da 5ª Região durante o bi-
ênio 2019-2021, cujas  da-
tas foram aprovadas pelo 
Conselho de Administração 
do Tribunal durante sessão 
realizada na última quarta-
-feira (24). Os trabalhos 
começam na Seção Judi-
ciária da Paraíba: de 10 a 
19/06/19 (processos físicos) e de 
25/06 a 2/07/19 (processos ele-
trônicos). Depois, a correição será 
realizada na Seção Judiciária de 
Sergipe, sendo os processos físi-
cos correicionados no período de 
15 a 19/07/19 e os eletrônicos, de 
29/07 a 2/08/19. O cronograma 
de 2019 se encerra com a análise 
dos processos da Seção Judiciária 
de Pernambuco: de 12 a 21/08/19 
(Capital e Região Metropolitana) 
e de 09 a 20/09/19 (Interior), para 
os processos físicos, e de 30/09 a 
11/10/19 para os eletrônicos, em 
todas as varas. 
Ano que vem - Em 2020, as cor-

A

reições serão retomadas a partir 
da Seção Judiciária de Alagoas: de 
2 a 06/03/20, para os processos 
físicos, e de 16 a 20/03/20, para 

O edifício-sede do TRF5 foi ilu-
minado de verde, na última 
sexta-feira (26), em mais uma 
ação para lembrar as vítimas de 
acidente de trabalho, foco cen-
tral da Campanha Abril Verde. 
O movimento tem como obje-
tivo fazer um alerta à socieda-
de sobre a questão da saúde, 

Teletrabalho: Lidando com 
a discriminação

Festival de Literatura - Os de-
sembargadores federais Rogério 
Fialho e Élio Siqueira Filho presti-
giaram a homenagem à desem-
bargadora federal emérita Marga-
rida Cantarelli, durante o Festival 
de Literatura, realizado no Teatro 
RioMar, na última sexta-feira (26). 
Também participaram do evento o 
ministro do STJ, Luiz Alberto Gurgel, e a chefe de gabinete do desembarga-
dor federal Leonardo Carvalho, Creuza Aragão.

segurança e prevenção no ambiente de 
trabalho. Além da iluminação especial, o 
TRF5 promoveu, por meio do Núcleo de 
Assistência à Saúde (NAS), ações voltadas 
para os servidores que atuam no regime 
de teletrabalho. Durante todo o mês de 
abril, o NAS divulgou nos canais de co-
municação da Corte informações sobre a 
relação entre o teletrabalho e a saúde.

O fato de não ver um 
colega no local de 
trabalho todos os dias 
pode dar origem à per-
cepção de que ele não 
trabalha. Tal conclusão 
pode gerar críticas, julgamentos e 
até mesmo rejeições ao teletraba-
lhador, causando muito desconfor-
to. A administração tem um papel 
fundamental na prevenção dessas 
situações, ao divulgar internamente 
as formas de acesso ao teletrabalho, 
os critérios de avaliação dos candi-
datos e as medidas tomadas para 
impedir a discriminação. Os teletra-
balhadores e os servidores que não 
estão em teletrabalho devem con-
tribuir para que essa divulgação seja 
a mais ampla possível.

Integrantes da Corregedoria Re-
gional, da Secretaria Judiciária, 
da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação, da Assessoria de 
Gestão Estratégica e representan-
tes das seis Seções Judiciárias da 
5ª Região participaram de uma 
videoconferência na última quinta-
-feira (25). Na pauta, relatórios da 
plataforma Business Intelligence 
(B.I.) que estão em desenvolvi-
mento ou que já foram concluídos 
pelas Seções. A juíza federal auxi-
liar da Presidência, Joana Carolina 
Lins Pereira, também participou da 
reunião.

os eletrônicos. Na Seção 
Judiciária do Rio Grande 
do Norte, a correição vai 
de 5 a 15/05/20, com os 
processos físicos, e de 
25/05 a 05/06/20, com os 
eletrônicos. O calendário 
se encerra na Seção Ju-
diciária do Ceará, de 17 
a 28/08/20, para os pro-
cessos físicos da Capital e 
Região Metropolitana, e 
de 14 a 25/09/20, para os 

processos físicos do interior. Já os 
processos eletrônicos de todas as 
varas da SJCE serão correicionados 
de 13 a 30/10/20.


