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Agentes de segurança participam de curso de aperfeiçoamento

Hospitalhaços

Subsecretaria do Plenário

de Novembro

SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 inaugura espaço de convivência
ma das salas do Anexo 
II do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região - TRF5, 
onde antes funcionava um de-
pósito para carga e descarga, 
está de cara nova: foi refor-
mada, ganhou uma decoração 
especial e agora servirá como 
um espaço de convivência 
para os terceirizados que atuam 
no Tribunal. A nova unidade foi 
inaugurada na última quinta-feira 
(14), em solenidade que contou 
com a presença de um grupo de 
terceirizados, além de diretores e 
servidores da Corte. O diretor-ge-
ral, Edson Santana, falou em nome 
do Tribunal e destacou o trabalho 
conjunto de várias unidades do 
TRF5 para a finalização do espaço. 
Em seguida, o diretor da Subse-
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Agentes de segurança do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 e das Seções Judiciárias 
vinculadas participarão do “Curso 
Básico de Técnicas Operacionais”, 
que será realizado de hoje até  
sexta-feira (22). A abertura do 
treinamento acontece às 13h, na 
Sala das Turmas Sul, com a pa-

Mª Paula Maranhão de Q. C. Lopes
Gabinete Des. Fed. Manoel Erhardt
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lestra “Segurança Institucional na 
Justiça Federal”, proferida pelo as-
sessor de Segurança Institucional 
e Transporte do Conselho de Jus-
tiça Federal (CJF), Geovaldri Maciel 
Laitartt. As demais atividades do 
curso serão realizadas na cida-
de de Gravatá, em Pernambuco. 
O objetivo do treinamento, que 

cretaria de Infraestrutura e Admi-
nistração Predial (SIAP), Vladislave 
Leite, e a arquiteta e servidora da 
unidade, Valdenice Maria de Sou-
sa, contaram como foi o processo 
de organização do ambiente, que 
possui ar-condicionado, TV, sofás, 
mesas, bancos, vestiários masculi-
no e feminino, armários e quadro 
de avisos. Além disso, também foi 
instalada uma copa, com frigobar, 
dois micro-ondas e um bebedouro.

Reaproveitamento – A 
maior parte dos móveis e 
equipamentos foi reapro-
veitada de outras unidades 
que não mais utilizavam os 
materiais. Os bancos, por 
exemplo, foram confeccio-
nados utilizando as pratelei-
ras das estantes que antes 

abrigavam os processos físicos nos 
gabinetes. Até mesmo as tintas 
utilizadas para pintar o espaço fo-
ram sobras de outros serviços de 
pintura realizados pelo Tribunal. 
Na decoração, artigos confeccio-
nados pelo servidor do gabinete 
do desembargador federal Carlos 
Rebêlo, José Carlos Braz, que reu-
tiliza papéis para fazer origamis, e 
pinturas das paredes a mão, reali-
zadas por Valdenice Sousa.

O TRF5 sedia, a partir hoje (18), 
uma feira beneficente da Associa-
ção Hospitalhaços, organização 
não governamental que desen-
volve projetos na área de huma-
nização em hospitais públicos. 
Produtos como vestuários, objetos 

Uma das funções da Sub-
secretaria do Plenário do 
TRF5 é assessorar, na parte 
administrativa e judiciá-
ria, as sessões do Pleno, 
que acontecem todas as quartas-
-feiras, às 14h, com participação 
dos 15 desembargadores federais 
da Corte. A unidade é responsável 
por receber os processos origi-
nários no TRF5, tais como, ações 
rescisórias, ações penais, conflitos 
de competência e, também, Inci-
dente de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR) com o fim de 
uniformizar decisões da 5ª Região 
e as Arguições de Inconstitucio-
nalidade. Realizar processamento 
da demanda, desde a inclusão 
em pauta, julgamento e execução 
também estão entre as atribuições 

contará com exercícios práticos 
e teóricos, é atualizar os agentes 
na aplicação de técnicas e equi-
pamentos para defesa e uso pro-
gressivo da força. A capacitação 
faz parte do projeto estratégico 
“Fortalecimento da Segurança 
Institucional no Conselho e na 
Justiça Federal”, do CJF.

da unidade. Dividida em núcleo 
de processamento cível e penal, a 
Subsecretaria também supervisio-
na a organização de atas e pautas 
do órgão colegiado. Coordenados 
pela diretora Lisiane Cavalcanti, a 
equipe é composta por dez ser-
vidores e um estagiário menor 
aprendiz. Para Lisiane, o setor é 
fundamental no funcionamento 
das atividades da Corte. “Mante-
mos um bom relacionamento com 
os 15 gabinetes dos desembarga-
dores do TRF5 prestando, assim, 
um bom atendimento aos jurisdi-
cionados”.

de decoração e bijuterias ficarão 
expostos no hall de entrada da 
Corte até a próxima quinta-feira 
(21).  A Hospitalhaços realiza ati-
vidades lúdicas em hospitais, por 
meio da implantação de brinque-
dotecas, oficinas de artes plásticas 
e interação por meio da figura do 
palhaço. 


