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Estagiários participam de palestra sobre prevenção ao uso de drogas

Semana do Meio 
Ambiente

de Junho

SEGUNDA

Saúde

Aniversariantes

TRF5 é destaque no Relatório de Metas 
2018 apresentado pelo CNJ
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Conselho Na-
cional de Justiça 

(CNJ) apresentou 
oficialmente os resul-
tados finais e o rela-
tório das Metas Na-
cionais 2018, durante 
a 1ª Reunião Prepa-
ratória do XIII En-
contro Nacional do 
Poder Judiciário, no 
Conselho da Justiça 
Federal, em Brasília. O TRF5 rece-
beu destaque no cumprimento de 
duas das oito metas estabelecidas. 
Na Meta 4 (Priorizar o julgamento 
de processos de corrupção, im-
probidade administrativa e das 
ações penais relacionadas a crimes 
contra a Administração Pública), o 
grau de cumprimento do TRF5 foi 
de 119,5%. Já na Meta 6 (priorizar 



O Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) do TRF5 e a Seção de 
Acompanhamento de Estágio de 
Nível Médio promovem, hoje (3), 
uma palestra sobre Prevenção 

Prazo prorrogado

Para os servidores, a entrada para 
o Tribunal fica na Rua Cais do 
Apolo. Já para os processos que 
chegam para serem julgados, a 
porta de entrada é a Divisão de 
Protocolo, Registro e Distribui-
ção, localizada no térreo do pré-
dio. Sob o comando da diretora 
Raquel Falcão, a Divisão, que tem 
cerca de 20 funcionários, traba-
lha catalogando e distribuindo 
processos físicos e digitais, mas 
cada um à sua maneira. Com os 
processos físicos, que hoje em 
dia são minoria, todo o cadastro 
é feito por um servidor, com o 
auxílio do sistema Esparta, que 
também é responsável pelo sor-
teio do desembargador respon-
sável pelo julgamento. Já com o 
Processo Judicial Eletrônico (PJe), 
o cadastro é feito pelo próprio 
advogado da parte, de onde ele 
estiver, pelo portal do PJe. Isso 
poupa tempo, papel e deslo-
camento. Aos servidores, cabe 
verificar e analisar as informações 
inseridas. Informações sobre pro-
cessos judiciais também podem 
ser adquiridas com a Divisão. 
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ao Uso de Drogas, destinada aos 
estagiários de nível médio. A ação 
faz parte do programa de ativida-
des desenvolvidas para o acom-
panhamento socioeducativo dos 

adolescentes e também integra  o 
Programa “De Bem com a Vida”, 
coordenado pelo NAS. A palestra 
será ministrada pela superinten-
dente de Prevenção, Articulação e 

o julgamento de ações coletivas), 
o Tribunal alcançou grau de cum-
primento de 108,9%.  As metas na-
cionais representam o compromis-
so dos tribunais brasileiros com 
o aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. O evento aconteceu 
na última quarta-feira (29) e reu-
niu, entre outros, presidentes dos 
tribunais e integrantes da Rede de 

Governança Colaborativa do 
Poder Judiciário. O TRF5 foi 
representado pelo correge-
dor-regional Carlos Rebêlo, 
pelo assessor de Gestão Es-
tratégia do Tribunal, Magnus 
Medeiros, e pelo diretor da 
Divisão de Apoio Técnico da 
Assessoria de Gestão Estra-
tégica, Luiz Targino.
Prêmio CNJ de Qualida-
de - Na ocasião, também foi 

lançado o Prêmio CNJ de Qualida-
de, iniciativa que visa identificar, 
avaliar e reconhecer o trabalho 
dos tribunais brasileiros em três 
eixos temáticos: Governança, Pro-
dutividade e Transparência e Infor-
mação. A premiação será realizada 
durante o  XIII Encontro Nacional 
do Poder Judiciário.

Projetos Estratégicos da Secretaria 
de Políticas de Prevenção à Vio-
lência e às Drogas do Estado de 
Pernambuco, Adriana Correia da 
Luz, a partir das 15h, na Esmafe.

O prazo final para recadastra-
mento dos usuários do estacio-
namento do TRF5 foi prorrogado 
para a próxima quarta-feira (5). 
Cada unidade recebeu, via email, 
uma planilha, que deve ser pre-
enchida com os dados dos servi-
dores, terceirizados e estagiários 
que utilizam o estacionamento, 
bem como informações dos res-
pectivos veículos. O formulário 
deve ser enviado para o email 
apoioespecial@trf5.jus.br.

Acontece hoje (3), a partir das 15h, 
na Sala das Turmas Sul, a abertura 
da Semana do Meio Ambiente. As 
atividades começam com a palestra 
“A sensibilização quantos às ques-
tões ambientais e o processo de 
coleta seletiva” e, em seguida, será 
realizada a oficina com garrafas pet. 
A programação segue até a sexta-
-feira (7), com exposição de objetos 
feitos com materiais reaproveitáveis, 
coleta seletiva, estante de livros e 
concurso de sustentabilidade.


