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CNJ regulamenta serviço voluntário no Poder Judiciário

Autogestão 
em saúde 

Configuração de 
notebooks

de Setembro

QUARTA

Aniversariantes

Rubens Canuto toma posse como 
conselheiro do CNJ

desembargador 
federal Rubens 

de Mendonça Ca-
nuto Neto tomou 
posse como novo 
conselheiro do 
Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). A 
cerimônia foi reali-
zada ontem (10), na 
sede do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), em Brasília, e contou com 
a presença de várias autoridades 
jurídicas. Além do presidente do 
Supremo Tribunal Federal e do 
CNJ, ministro Dias Toffoli, e minis-
tros do STJ, também prestigiaram 
a posse de Canuto os desembar-
gadores federais Rogério Fialho 
Moreira, Cid Marconi, Élio Siqueira 

O

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou a Resolução nº 292, 
de 23 de agosto de 2019, que re-
gulamenta a prestação de serviço 
voluntário no Poder Judiciário. De 
acordo com o documento, po-
dem ser voluntários maiores de 18 
anos, que sejam servidores e ma-
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Consumo de papel
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promovem a melhoria do clima or-
ganizacional, desenvolvem a noção 
de trabalho em equipe e geram 
maior comprometimento e aumen-
to de produtividade. De acordo com 
a Subsecretaria de Pessoal, o TRF5 
iniciará os estudos para se adequar 
às regras previstas na norma.

gistrados aposentados, estudantes 
ou graduados em curso superior. A 
prestação de serviço voluntário será 
realizada em atividades vinculadas 
às suas áreas de interesse e compa-
tíveis com o conhecimento e experi-
ências profissionais. Ainda de acordo 
com a Resolução, ações voluntárias 
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e Leonardo Carvalho, e juízes fe-
derais da 5ª Região.  O magistrado 
foi empossado juntamente com a 
juíza federal Candice Lavocat Gal-
vão Jobim, para um mandato de 
dois anos. “Espero contribuir com 
o Poder Judiciário, em especial no 
que diz respeito ao Processo Ju-
dicial Eletrônico, que é uma área 
com a qual tenho afinidade e já + Leia mais: www.trf5.jus.br

O desmatamento contribui para a 
emissão de gases, promovendo o 
efeito estufa, tendo como conse-
quência o aquecimento global e, a 
partir daí, inúmeros danos ao meio 
ambiente. A matéria prima do pa-
pel é a celulose (árvore). Ou seja, 
reduzindo o consumo do papel, 
diminuímos o corte de árvores. 
Como o processo de reciclagem 
do papel tem alto custo, a solução 
é reduzir, reaproveitar. O uso de 
recursos naturais para suprir as ne-
cessidades essenciais do homem 
de hoje não pode comprometer as 
necessidades da geração futura. – 
21 de setembro, Dia da Árvore.
Fonte: Fatima Jussara V. Martins e Maria Angélica 
F. Oliveira – (Re)significando o uso consciente do 
papel no material impresso

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação alerta os servidores 
que precisam trabalhar em regime 
de plantão sobre a necessidade de 
configuração dos notebooks para 
o seu perfil de usuário, mesmo que 
a ação já tenha sido realizada em 
outro momento. A medida visa a 
assegurar que as máquinas estejam 
atualizadas e os acessos liberados 
para cada usuário plantonista. Por 
isso, a cada escala de plantão, o 
servidor deverá entrar em contato 
com a Central de Serviços de TI (R- 
9001 ou atendimento@trf5.jus.br) e 
registrar chamado. A Central fun-
ciona de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 19h30.

Integrantes 
do Comitê 
Executivo 
destinado à 
implantação 
da autoges-
tão em saú-
de na Justiça 
Federal de 
1º e 2º graus da 5ª Região se 
reuniram pela primeira vez, na 
última segunda-feira (9). Um 
dos objetivos do encontro foi 
dividir as tarefas entre os mem-
bros e definir as estratégias de 
atuação. O Comitê, instituído 
através do Ato da Presidência 
nº348, é composto de nove 
integrantes, sendo dois ma-
gistrados e sete servidores de 
diferentes unidades do Tribunal 
e da Seção Judiciária de Per-
nambuco. A próxima reunião 
está marcada para o dia 27/9.

trabalho com o tema no 
TRF5”, declarou. À tar-
de, Canuto participou, 
já como conselheiro, da 
296ª sessão ordinária 
do colegiado do CNJ. 
Indicação – Rubens Ca-
nuto foi indicado pelo 
STJ para ocupar uma 
das duas vagas reser-

vadas à Justiça Federal no CNJ. O 
nome do magistrado foi aprovado 
no Plenário do Senado Federal no 
dia 10 de julho e sua nomeação 
foi publicada no dia 8 de agosto 
por decreto presidencial. Ele ocu-
pará a vaga da desembargadora 
do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região (SP e MS) Daldice Santana.


