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TRF5 2019-2021

palavra
do presidente
A Presidência do Tribunal ― ponto de parada na carreira
de quase todo magistrado de segundo grau ― exibe um mundo
novo, até então desconhecido, colocando o presidente no alto, a
fim de melhor vislumbrar o enorme cenário a sua frente, onde se
movimentam os julgadores do primeiro e segundo graus, os servidores, os advogados, os litigantes, os membros do Ministério
Público e o público em geral.
Começa a viagem ao seu redor, no enfrentamento diário de
fatos eminentemente administrativos, a exigir soluções, tudo
colorido de novidade para todos quantos, na cadeira de julgador,
estão acostumados a lidar, apenas, com os litígios que lhe são
distribuídos, e, então, no exercício da Presidência, se sustentam
em sua experiência e em sua visão do mundo, a fim de ditar os
caminhos a serem trilhados no biênio vivido.
A Presidência me reservou uma atividade totalmente diferente da que, até então, eu, debruçado nas páginas de autos,
tinha participado. Passei a desempenhar novas e inéditas atribuições, dentro de um mundo que me era totalmente desconhecido, preocupando-me, em consequência, com problemas que, em sua totalidade, nunca integraram a minha longa trajetória de
julgador. Agora, no apagar das luzes, quando o final do biênio é uma realidade cada vez mais próxima, no olhar que lanço para o
período em que estive na cadeira da Presidência, posso dizer que fiz, não o todo que planejei ou esperava realizar, tão só o que
se tornou factível realizar, dentro das circunstâncias de cada dia, regido pela realidade financeira sempre curta, acrescentando
ao cenário a alteração radical da vida, em decorrência da pandemia, a ditar novas condutas em todos os setores da vida pública
e privada.
A partir da metade do biênio, muitas foram as pedras erguidas no caminho, umas superadas, outras que tivemos que conviver.
Nesse ambiente, então, o biênio continuou transcorrendo, sedimentando, no percurso estabelecido, voos que o marcaram, e, ao
mesmo tempo, arregalando escorregos verificados.
Dos primeiros, afasto das minhas mãos as loas e os louros, colocando-as nas dos que, ao meu lado, efetivamente, se inscreveram nas jornadas de conquistas, entre as quais, o TRFMED é a principal, por representar uma vitória há muito esperada.
Foi essa briosa equipe de assessores e diretores que, dedicando-se com a seriedade e denodo a um projeto da autogestão no
plano de saúde privada, fincou a semente na terra, oferecendo condições para a árvore brotar, mostrar seu tronco, crescer e
bons frutos produzir, como já está ocorrendo, ontem e hoje, oferecendo a segurança devida para que, no amanhã, cada vez mais
próximo, se fortaleça, com os seus galhos oferecendo sombra a tantos quantos dela se beneficiaram, se beneficiam e continuarão
se beneficiando, na certeza de estarem permanentemente cobertos por um plano de saúde despojado do ranço do lucro dos que
o patrocinam.
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Dos segundos, a grande lição, na invocação da criança, nos seus primeiros passos, na tentativa de se manter equilibrada,
lembrando, também, a figura do viajante de longas estradas que vislumbra na queda a posição correta da pedra segura, na qual
deveria ter pisado na travessia de cada problema, espremendo do ato e do decisório o sumo de que a experiência, emanada do
exercício e da prática, dita, nada caindo do céu, se tornando, como se torna, um objeto de conquista diária e reiterada. Se é morrendo que se vive, é errando que se aprende, de modo que o escorrego se afigura como uma forma de aprendizagem.
O exercício da Presidência colocou à minha frente, a desafiar tomada de posição, inúmeras situações factuais das mais diversas matizes, no que o ato escancara um aspecto próprio, sendo debulhado com vagar e atenção, a fixar, no dia a dia, um pouco de
maturidade, restando extrair da situação e decisão, ao mesmo tempo, a lição devida, os olhos e o pensamento permanentemente
voltados para o bem do Tribunal e de toda a 5ª Região. Oferece o biênio o espaço adequado para tanto, repimpando-se de aprendizagem diária.
Cabe, desta maneira, ressaltar o meu alicerce na excelente equipe de auxiliares, assessores e diretores de núcleo, uns mais
que os outros, a depender da matéria e das circunstâncias, a se tornar os meus olhos, principalmente a partir do momento em
que, por força do letal vírus que varreu o planeta, permaneci, como ainda permaneço, de longe, só sendo possível o comando pelos
bons nomes que estavam ao meu lado, a se encarregar, então, de me trazer os fatos, a fim de que a administração da 5ª Região
pudesse permanecer em plena atividade, como, de fato, ficou, contando, em cada Seção Judiciária, com um Diretor do Foro a vestir
a camisa da Justiça Federal da 5ª Região.
Então, vão aqui as homenagens e os reconhecimentos à juíza auxiliar Joana Carolina Lins Pereira, ponte entre a Presidência e
o mundo ao seu redor; aos assessores Rondon Veloso e Maria Alice Pinto Giordano, que, também, muitas vezes, se transformaram
em conselheiros; à diretora geral Telma Motta, que se integrou à equipe com a partida em pleno andamento, efetivando um trabalho sério e produtivo, a visão e o fôlego para enfrentar e solucionar todos os problemas atinentes ao seu cargo; ao diretor Onaldo
Mangueira de Melo, pelos permanentes diálogos antes da assunção ao cargo de presidente, na busca de conferir a velocidade
razoável, permanecendo ativo, nomes que, em sua inteireza, formam o rol daqueles com os quais o contato foi permanente.
Minhas homenagens a todos quantos, em dimensão diferente, estiveram ao meu lado, cuja citação, em sua totalidade, se faz
infactível, o fazendo em nome de dois assessores dos primeiros tempos, Carlos Alberto Alves Barreto e Inácio Almeida Galindo,
cada um em sua esfera de trabalho, a me oferecer sempre o alicerce seguro para os meus passos.
Anoto o inédito, até agora, na honra de ter sido o único presidente a ter dois vices. Um, Rubens de Mendonça Canuto Neto, que
o Conselho Nacional de Justiça arrebatou; o outro, José Lázaro Alfredo Guimarães, que a idade ditou a aposentadoria compulsória.
E, mesmo tendo dois vices, encerro o mandato sem nenhum vice-presidente ao meu lado.
Registro a alegria de ter tido como corregedor regional um colega de magistratura de primeiro grau, Carlos Rebêlo Júnior,
cultor de resoluções e provimentos, dos quais não abre mão um milímetro sequer nos expedientes de sua alçada, ressuscitando
a dupla nascida nos umbrais da Seção Judiciária de Sergipe.
Por fim, a satisfação de passar a Presidência para o desembargador Edilson Pereira Nobre Júnior, desejando que Sua Excelência colha os melhores e mais sadios frutos, ao lado dos demais membros da nova diretoria, os desembargadores Alexandre Costa
de Luna Freire, vice-presidente, e Élio Wanderley Siqueira Filho, corregedor regional.
O mais fica por conta dos fatos que integram o presente relatório e o outro, apresentado virtualmente, em decorrência da
conveniência administrativa, fatos que, em sua essência, bem retratam o biênio que ora se finda, o que manifesto com um viva a
Justiça Federal da 5ª Região.
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NOVA GESTÃO
Em abril de 2019, os desembargadores federais Vladimir
Carvalho, Rubens Canuto e Carlos Rebêlo foram oficialmente
empossados como presidente, vice-presidente e corregedor
regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5,
respectivamente, para compor a nova Mesa Diretora para o
biênio 2019-2021. No mesmo ano, em agosto, Canuto foi nomeado conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
renunciou à vice-presidência da Corte, para evitar incompatibilidade de funções. O decano do TRF5, desembargador federal
Lázaro Guimarães, foi eleito, por unanimidade, como o novo vice-presidente, passando a compor a Mesa Diretora.
Desafios não faltaram ao longo da gestão do referido biênio. Um deles foi o enfrentamento à pandemia da Covid-19, que impôs
a necessidade de adaptação a novas modalidades de trabalho, não só ao Poder Judiciário, mas a várias atividades laborais no
mundo inteiro. E, junto com a pandemia, também vieram outros desafios, como a implantação do Programa de Autogestão em
Saúde da Justiça Federal da 5ª Região (TRFMED), as adequações orçamentárias e a alteração na estrutura organizacional do TRF5,
a fim de promover o alinhamento com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e a modernização do funcionamento
da Corte.
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A Gestão 2019-2021 contou com apoio da juíza federal Joana Carolina Lins Pereira, que desempenhou a função de juíza auxiliar da Presidência. Altamente
comprometida com a Administração do TRF5, ela teve um papel fundamental
na gestão, sobretudo diante dos desafios impostos pela pandemia. Seu empenho e sua dedicação fortaleceram o diálogo com os servidores, qualificaram
as relações profissionais, promoveram bem-estar mental ao corpo funcional,
facilitaram a virada digital do TRF5 e positivaram a imagem da instituição.
A servidora Telma Motta, até então bastante
conhecida por sua competência à frente da
Secretaria Judiciária, foi convocada para um
novo desafio: o de assumir a Diretoria Geral
para o biênio 2019-2021. Sob a sua batuta,
vários processos administrativos foram dinamizados, elevando a qualidade do clima
organizacional.

Direção de Foro
No biênio 2019-2021, a Primeira Instância
da Justiça Federal na 5ª Região esteve sob
a gestão dos juízes federais André Monteiro, Alcides Saldanha, Bruno Teixeira de Paiva, Frederico José Pinto de Azevedo, Carlos
Wagner e Ronivon Aragão, respectivamente
responsáveis pela direção do foro nas Seções
Judiciárias de Alagoas, do Ceará, da Paraíba,
de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e de
Sergipe.
Os diretores de foro foram importantes parceiros da Presidência do TRF5, considerando
que são responsáveis pelas decisões administrativas das seções judiciárias e, portanto,
pela harmonia da Justiça Federal na 5ª Região.
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COVID-19:
TELETRABALHO E PRODUTIVIDADE
Muitos já destacaram que toda crise implica oportunidades. O homem frágil, diante da crise se desespera, se imobiliza, rui.
O homem intimorato enfrenta as dificuldades, prospera, transforma-se. A crise suscita a inventividade humana, desafia sua
inteligência e termina por oportunizar melhorias que sobrevivem às necessidades que gerou.
Foi durante, ou em função das guerras que surgiram o forno de micro-ondas, o GPS, a ambulância, o controle de tráfego aéreo, o
drone, as lâmpadas ultravioletas, entre outras invenções.
No início do ano de 2020, diante dos riscos de infecção pela Covid-19, ameaça silenciosa e grave a afastar os servidores do
ambiente do Tribunal Regional Federal, surgiu uma crise sem precedentes no Judiciário brasileiro. Parecia impossível manter os
serviços em funcionamento. E, de outro lado, também não é possível viver sem eles. A sociedade moderna não prescinde de um
Judiciário em pleno funcionamento.
Mas o vaticínio se cumpriu. Os homens que fazem o Tribunal, juízes e servidores irmanados, cientes de suas responsabilidades
sociais, transformaram as rotinas, criaram ambientes virtuais, reuniram-se à distância e lograram realizar o que parecia
impossível.
Há quase um ano, o Tribunal e todas as seções judiciárias, servindo-se dos notáveis recursos da informática, prosseguiram
trabalhando freneticamente e mantiveram os níveis de produtividade anteriores à crise. Assessores e juízes, juízes e advogados, advogados e procuradores, juízes e juízes, todos permaneceram num contato telemático jamais sonhado, e realizaram
audiências, perícias, sessões e todos os atos processuais por mais complexos e sofisticados que fossem. Em alguns casos, o
funcionamento da Corte mostrou-se superior na crise em relação aos tempos de normalidade.
De parabéns a Administração do TRF5, toda ela com seu condutor principal, seu atual Presidente, e com o destaque natural
daqueles que fazem a TI (Tecnologia da Informação).
O Tribunal jamais voltará a ser o mesmo de antes da crise. As sessões virtuais e telepresenciais vieram para ficar. Se não
exclusivas, ao menos como uma opção a mais para a realização de uma Justiça mais presente e expedita.
“Não podemos eliminar os ventos. Mas é sempre possível ajustar as velas.”
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima

É possível se afirmar que a pandemia da Covid-19 arremessou a humanidade para uma fase mais avançada do jogo digital da vida.
Em março de 2020, com a chegada do Novo Coronavírus (Sars-CoV-2) ao Brasil, uma das alternativas para a continuidade de serviços e negócios foi exatamente o teletrabalho. Durante a vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020, que estabeleceu Estado de
Calamidade no Brasil, estima-se que grande parte da população trabalhadora brasileira aderiu à prestação remota de serviços,
o que ensejou uma série de desdobramentos.
No caso do TRF5, o trabalho remoto foi o mecanismo que permitiu a conciliação do funcionamento da Corte com as políticas de
isolamento social. Em menos de cinco dias úteis, os 15 desembargadores federais e cerca de 700 servidores e servidoras aderiram
à modalidade, antes só autorizada em casos específicos. Em toda a 5ª Região, foram, aproximadamente, 3 mil servidores em home
office, além de mais de 200 juízes federais. A mudança foi possível graças ao Ato nº 112/2020 da Presidência do TRF5, de 20 de
março de 2020, que autorizou o regime diferenciado.
Também só foi possível porque a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TRF5 atuou de forma rápida e eficiente,
de maneira fundamental para a não interrupção dos serviços prestados aos cidadãos. A STI realizou o atendimento remoto e
presencial dos usuários internos, ampliou os canais de comunicação e deu suporte às reuniões administrativas e às sessões de
julgamento virtuais e telepresenciais. Durante o período, a busca pelo aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos a
magistrados, servidores e colaboradores da Corte foi constante.
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Apesar de todas as mudanças de hábitos, rotinas e formas de trabalho impostas pela pandemia, a Justiça Federal da 5ª Região
(JF5) se adaptou bem à nova realidade. Dados sistematizados diariamente pela ferramenta Business Intelligence (BI) demonstram
que os magistrados que atuam tanto no Primeiro quanto no Segundo Grau produziram, até o dia 31 de dezembro de 2020, quase 1,5 milhão de atos judiciais. No
mesmo período de 2019, foram 1,3 milhões de atos. Nos atos editados estão inclusas 314.300 sentenças, 269.653 decisões, 140.903 acórdãos e 714.320 despachos.
Já os servidores da JF5 realizaram mais de 21 milhões de atividades processuais
durante o mesmo período de teletrabalho. Essas tarefas permitem a tramitação
dos processos, da distribuição até o eventual arquivamento, nas varas federais,
gabinetes, juizados, turmas de julgamento e turmas recursais.
Processos referentes à Covid-19
Em relação ao julgamento de casos relativos à pandemia do Novo Coronavírus
(Sars-CoV-2), a produtividade também segue em alta. Durante o mesmo período, foram produzidos 28.391 atos processuais referentes à Covid-19, dividindo-se em 8.153 decisões, 9.615 despachos, 9.683 sentenças e 940 acórdãos.
Em relação aos pedidos de concessão do Auxílio Emergencial negados pela
União, a Justiça Federal da 5ª Região (JF5) julgou 16.985 processos, em 2020.
Para atender à crescente demanda relativa ao benefício, o TRF5 e as Seções
Judiciárias vinculadas à 5ª Região promoveram ajustes no recebimento das
ações, que passaram a ser ajuizadas através da Internet pelas próprias partes interessadas, por meio do serviço de atermação on-line. Dessa forma, a
JF5 garantiu o acesso à Justiça de forma ágil e eficiente.
Sessões virtuais e telepresenciais
Com a instituição do teletrabalho na Justiça Federal da 5ª Região, as sessões de julgamento do TRF5 ganharam um novo formato,
aprovado por meio das Resoluções Pleno nº 5 e 6, ambas de 2020, que disciplinaram os julgamentos virtuais e telepresenciais
no âmbito da Corte, sem prejuízo da realização das sessões presenciais, quando as circunstâncias de saúde pública assim permitirem.
As sessões designadas como virtuais, exclusivas das
Turmas, passaram a ser realizadas mediante votação
em ambiente eletrônico, com lançamento de votos
através do Processo Judicial Eletrônico (PJe), sem suporte de vídeo ou reunião dos integrantes do órgão,
não sendo cabíveis sustentações orais.
Já as sessões telepresenciais contam com a participação de todos os membros do Pleno ou das Turmas,
votando a distância. No caso específico do Pleno, as
sessões são realizadas semanalmente, através de
ferramenta tecnológica de videoconferência ou similar, que viabilize a sua gravação, o acesso por terceiros interessados em assistir aos julgamentos e a
realização de sustentações orais. Nas Turmas, essa modalidade é utilizada em datas designadas pelas respectivas Presidências.
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Doação de R$ 5,7 milhões para tratamento da
Covid-19
A Justiça Federal da 5ª Região realizou, ao longo de 2020, a doação de
R$ 5.788.805,82 para o combate à pandemia do Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), por meio das Seções Judiciárias vinculadas. Os recursos obtidos
derivam de penas de prestação pecuniária, transação penal, suspensão
condicional de processo e acordos de não persecução penal, impostos
aos réus em varas criminais nas Seções Judiciárias. O repasse está de acordo com Ato Conjunto nº 1, assinado pela Presidência
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 e pela Corregedoria Regional da Justiça Federal na 5ª Região, que permitiu a
destinação dos valores para o enfrentamento da pandemia em toda a 5ª Região.
Os valores repassados foram usados para aquisição de diversos materiais, tais como equipamentos médicos, medicamentos,
equipamentos de proteção (EPIs) para médicos e enfermeiros e testes para detecção da Covid-19. As aquisições abasteceram
hospitais públicos universitários e as redes de saúde estaduais e municipais, integradas ao Sistema Único de Saúde – SUS, nos
estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Para efetivar o repasse dos recursos, as varas
federais da 5ª Região receberam requerimentos de entes públicos e do Ministério Público Federal (MPF), que indicou entidades
vinculadas ao SUS.

Vacinação contra a Covid-19
Em fevereiro de 2021, o estacionamento do edifício-sede passou a funcionar
como ponto de vacinação, para os grupos prioritários, contra a Covid-19. Sensível ao momento de pandemia da doença, a Presidência da Corte havia colocado
a área à disposição da Prefeitura da Cidade do Recife e do Governo do Estado de
Pernambuco para receber os cidadãos.

I Encontro de Inovação
Diante do cenário de pandemia da Covid-19, inovar, readaptar e
reinventar têm sido ações fundamentais para manter a qualidade da prestação jurisdicional. O desenvolvimento de novas ferramentas, a readequação das que já eram utilizadas e a adoção
de medidas que se ajustem ao contexto de distanciamento social
constituem um trabalho coletivo, com o envolvimento de diversas
áreas. Assim, representantes de várias unidades do TRF5 e das
Seções Judiciárias vinculadas estiveram reunidos telepresencialmente, no dia 2 de outubro de 2020, durante o 1º Encontro
de Inovação da 5ª Região, para debater as boas práticas e para
compartilhar soluções criativas surgidas em meio à pandemia. O evento foi promovido pela Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe).
Entre as boas práticas apresentadas, estiveram o “Júlia - Busca Fácil” e o Painel de Atuação na Pandemia do portal Business
Intelligence (BI), ferramentas desenvolvidas pelo TRF5; “Atermação on-line”, “Intimações eletrônicas na pandemia” e utilização do
WhatsApp nas conciliações do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), implantadas pela JFPB;
“Telepenhoras e teleintimações”, “Visual Law”, “Atermação por WhatsApp” e “Teleaudiências criminais”, instituídas pela JFRN.
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A JFAL apresentou os projetos “Painel de acesso às contas judiciais” e “Instrução documentada e redução de audiências: um
novo olhar sobre o procedimento dos Juizados Especiais”; e a JFPE, “A modernização da prova nos processos de aposentadoria
rural”, “Fale com a JFPE” e “e-CEMAN”. Os projetos “Qualidade de vida: cuidado a distância”, “Plano de comunicação” e “Licitações
compartilhadas” foram expostos pela JFCE. Já “Acordo Direção do Foro - AGU para uso do sistema Sapiens” e “Sistema de Alvará
Eletrônico”, pela JFSE.
O evento também contou com a participação da Procuradoria da Fazenda Nacional, com a apresentação do case “Negócio jurídico
processual PFN-TRF5 para tramitação das execuções fiscais”.
Juízo 100% Digital
Todo esse cenário foi fundamental para que o TRF5 se tornasse o primeiro
entre os Tribunais Regionais Federais a aderir ao projeto “Juízo 100% Digital”, criado através da Resolução nº 345/2020 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). A iniciativa prevê que todos os atos processuais, inclusive
audiências e sessões de julgamento, serão realizados sem necessidade
de comparecimento presencial das partes ou dos advogados e procuradores. A medida considera, entre outros pontos, a constante necessidade
de modernização do Poder Judiciário e de incorporar novas tecnologias na
prestação de seus serviços.
O lançamento do projeto aconteceu em novembro de 2020, nas modalidades presencial e telepresencial, no edifício-sede do TRF5 e via plataforma Zoom. Participaram representantes do CNJ, desembargadores federais, diretores de Foro, juízes federais, procuradores e integrantes da advocacia.
Painel “TRF5 durante a pandemia”
Com o objetivo de promover a transparência, o TRF5 criou a área “TRF5 durante a pandemia”, no site da Corte, com o objetivo de concentrar e divulgar as diversas ações do Tribunal durante a crise provocada pela Covid-19.
O ambiente virtual conta com lista telefônica para contatos com diversos
setores da Corte; uma linha do tempo, na qual estão reunidos todos os atos,
portarias e resoluções publicadas pelo Tribunal durante a pandemia; um
relatório das ações e da atuação do TRF5, incluindo números sobre a produtividade dos magistrados; e orientações de como proceder em caso de
auxílio emergencial negado. A maioria das informações é sistematizada, diariamente, pelo Business Intelligence (BI), ferramenta
que o TRF5 utiliza desde 2016.
Saúde mental e qualidade de vida
Em paralelo às ações que visavam ampliar as possibilidades de funcionar e entregar justiça por meio das tecnologias, sem perder a qualidade dos serviços, o Núcleo de Assistência à Saúde do TRF5 atuou junto à Presidência do Tribunal e aos magistrados
e servidores, com o objetivo de auxiliar a Administração a tomar as medidas necessárias para dar continuidade ao trabalho e
assegurar os cuidados com a saúde física e mental de todo o corpo funcional, em meio a uma pandemia. Nesse sentido, diversas
ações foram realizadas, que podem ser conferidas a partir da página 25.
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PJe 10 anos
O Processo Judicial eletrônico (PJe) fez 10 anos em
plena pandemia. Para comemorar uma década de
implantação do sistema, sem o qual toda essa virada virtual não teria sido possível, foi promovido,
em setembro de 2020, um grande debate sobre os
desafios do sistema à época da criação, sua importância nos dias atuais e as perspectivas para
o futuro. O evento virtual InnovationToday reuniu
magistrados e servidores de diversos Tribunais do
país e foi uma realização do TRF5, da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (SJRN) e do Judiciário Exponencial.
Ainda em abril, a Divisão de Comunicação Social elaborou e divulgou um documentário em audiovisual, dividido em quatro capítulos, com depoimentos dos principais idealizadores do sistema. Os vídeos estão disponíveis nos canais oficiais do TRF5, no
Instagram e no YouTube.
Grupo de trabalho para retorno gradual às atividades presenciais
Em junho de 2020, o presidente do TRF5, desembargador federal Vladimir Carvalho assinou o Ato nº 222/2020, que criou o grupo
de trabalho voltado à implantação e acompanhamento do retorno gradual às atividades presenciais no âmbito do Tribunal e das
Seções Judiciárias vinculadas. A equipe é composta por 12 integrantes, entre eles magistrados, representantes do Núcleo de
Saúde e das áreas administrativas da Corte. Cabe ao grupo planejar e adotar as medidas necessárias ao retorno às atividades
presenciais, observando as normas editadas pelo CNJ, as recomendações do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde, bem
como os decretos estaduais quanto à programação de retomada gradual dos serviços.

Cartilha sobre o funcionamento do TRF5 durante a pandemia
Considerando a nova rotina de funcionamento da Corte, com atendimento remoto, devido à pandemia da Covid-19, o TRF5 publicou uma cartilha para explicar os procedimentos adotados pelo Tribunal para garantir a
continuidade da prestação jurisdicional. O material, organizado e publicado pela Divisão de Comunicação
Social, contemplou informações sobre distribuição de processos, plantão extraordinário, realização das sessões e reuniões virtuais, intimações e sustentações orais nas sessões telepresenciais, além da divulgação
dos canais de atendimento da Corte.

Aquisição de novas plataformas de videoconferência
As metodologias e formas de trabalho mudaram radicalmente durante a pandemia da Covid-19. Em razão disso, o TRF5 adquiriu
60 licenças e subscrições de uso da plataforma Zoom. O objetivo foi se adequar à nova realidade e investir na virtualização das
estações de trabalho, a fim de garantir o funcionamento da estrutura judiciária e administrativa e possibilitar qualidade nessa
modalidade de trabalho para os usuários e administradores do TRF5. Através das videoconferências, por exemplo, pôde ser assegurada a realização das sessões do Pleno e das turmas e o atendimento nos gabinetes dos desembargadores.
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AUTOGESTÃO EM SAÚDE
TRFMED
Programa de autogestão em saúde – TRFMED
Um passo ousado, mas meticulosamente planejado e executado.
A implantação do programa de autogestão em saúde para a Justiça Federal na 5ª Região — que veio a ser batizado como
TRFMED — surgiu a partir de uma constatação e uma necessidade: a constatação de que a dependência dos seguros privados de
saúde implicava se submeter a reajustes muito superiores aos índices de inflação apurados no mesmo período e a necessidade
de encontrar uma solução, arrimada em uma união de esforços, que pudesse significar uma alternativa segura e viável aos
seguros oferecidos no mercado.
Eleito como principal projeto da gestão do desembargador federal Vladimir Carvalho à frente da Presidência do TRF da 5ª
Região, e espelhado em programas bem-sucedidos de autogestão em saúde, como o implantado no Superior Tribunal de Justiça,
o TRFMED envolveu a atuação de um Comitê Executivo, do qual fiz parte juntamente com o juiz federal Frederico José Pinto de
Azevedo e os servidores Rondon Veloso, Sorária Caio, Sebastião Campelo, Alexandre Sena, Izabel Furtado e Ivaldo Silva, ao qual
se somaram Magnus Medeiros, na condição de gerente do projeto, e Juliene Tenório, como diretora do TRFMED, que não se pouparam para entregar um programa que pudesse atender todas as expectativas. O envolvimento da Presidência, com a participação da assessora Alice Giordano, e da Direção Geral do Tribunal, através da diretora Telma Motta, bem como a participação de
colaboradores em todas as Seções Judiciárias, a exemplo da juíza federal Germana Moraes, do Ceará, foi igualmente fundamental para o sucesso e acolhimento do programa.
Em constante busca pelo aprimoramento e, naturalmente, também pela expansão da rede e majoração do número de usuários,
o TRFMED se consolida como o resultado de uma conjugação de esforços em prol do bem comum. Tem entre seus diferenciais
uma proposta de atendimento acolhedor e personalizado, bem como o fato de consistir num plano em que não há o intuito de
lucro, possibilitando uma maior estabilidade e previsibilidade.
Com regulamento próprio, aprovado pelo Plenário do TRF5, na sessão de 21 de outubro de 2020, e materializado através da
Resolução Pleno nº 11/2020, o TRFMED entrou em operação em 1º de dezembro do mesmo ano, constituindo relevante iniciativa
voltada ao bem-estar dos magistrados e servidores, assim como de seus familiares.
Juíza Federal Joana Carolina

Seminário
Em novembro de 2019, o TRF5 promoveu o seminário “Autogestão em Saúde”, com a participação de integrantes
de outros Tribunais, a fim de compartilhar experiências
sobre a implantação do projeto no âmbito do TRF5. Servidores, membros do Comitê Executivo destinado à implantação da Autogestão em Saúde, além de representantes
do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco - Sintrajuf/PE, participaram do evento. Servidores das Seções Judiciárias que integram a 5ª
Região também acompanharam as palestras, que foram
transmitidas por videoconferência.
Entre o seminário e o início da operação do Plano, muitas ações e medidas foram adotadas, visando à construção coletiva e
democrática da Autogestão em Saúde, com base nos interesses e nas necessidades do maior número possível de beneficiários.
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Regulamento
O regulamento do Plano de Autogestão em Saúde da Justiça Federal da 5ª Região – TRFMED foi aprovado em outubro de 2020 pelo Pleno do TRF5. O documento determina as regras gerais de como deve ser feita a prestação do
serviço de assistência à saúde na 5ª Região. Entre os regramentos previstos estão a forma de atendimento oferecido pelo plano,
informações sobre o custeio, quem são os beneficiários e como é feita a sua administração .
Webinário
Antes da entrada em operação do plano, o TRF5 promoveu,
nos dias 29 de outubro e 3 de novembro de 2020, dois webinários, visando a dirimir eventuais dúvidas dos usuários.
Mais de 400 servidores acompanharam o evento ao vivo,
que foi transmitido tanto pela plataforma Zoom quanto pelo
canal do TRF5 no Youtube, no qual as palestras permanecem disponíveis, já contando com mais de duas mil visualizações.
Novo Portal
Para orientar melhor os beneficiários e dar transparência
aos trabalhos do TRFMED, foi lançado um portal para o Programa. O site concentra várias informações importantes,
como regulamento, produtos oferecidos e tabela de preços,
explicações sobre como se inscrever no Programa, visão
geral do plano, perguntas e respostas mais frequentes, além de canais para quem quiser entrar em contato com a equipe do
TRFMED.
Início da operação
Em novembro de 2020, o Pleno do TRF5 autorizou o funcionamento do TRFMED no Estado de Pernambuco. Assim, em 1º de
dezembro do mesmo ano, o plano próprio da Justiça Federal da
5ª Região entrou em funcionamento, tendo como primeira operadora credenciada a Unimed Recife. Os usuários receberam
todas as orientações sobre a utilização do serviço de saúde.
Por conta da pandemia da Covid-19, foi montado um esquema
de drive-thru para a entrega das carteirinhas, dando maior
segurança e conforto aos beneficiários.
Nessa primeira etapa, 2.515 beneficiários aderiram ao Programa, o que representa uma mudança de paradigma e já pode ser
contado como um caso de sucesso da Justiça Federal da 5ª Região. A unidade do TRFMED fica localizada no térreo do edifício-sede,
na área da Ampliação.
Convênio com a CAMED
Em janeiro de 2021, o TRFMED firmou convênio com a CAMED Saúde, ampliando sua rede de atendimento. No mês seguinte, os
beneficiários receberam a carteirinha da nova credenciada.
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Novos Servidores
Durante a gestão do desembargador federal
Vladimir Carvalho (abril de 2019 a março de
2021), o TRF5 nomeou 133 novos servidores.
Foram 64 vagas preenchidas para o cargo
de Analista e outras 69 para Técnico Judiciário, distribuídas entre a sede do TRF5, em
Recife, e as Seções Judiciárias vinculadas.

DESEMPENHO JUDICIÁRIO
Melhor IPC-Jus
Pelo segundo ano consecutivo, a Justiça Federal da 5ª Região obteve o melhor índice de eficiência relativa entre as demais
Regiões do País, atingindo 65% do Índice de Produtividade Comparada (IPC-Jus).
Prêmios: Melhor do Ano e de Qualidade
Em 2019, o TRF5 recebeu dois prêmios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): o
“Prêmio Melhor do Ano 2019, categoria Justiça Federal” e o “Prêmio CNJ de Qualidade 2019, categoria Ouro”, ambos concedidos durante o XIII Encontro Nacional
do Poder Judiciário. Os prêmios foram entregues ao vice-presidente da Corte, desembargador federal Lázaro Guimarães, e ao conselheiro do CNJ, Rubens Canuto,
também desembargador federal do TRF5.
Instituído pela Portaria CNJ nº 88/2019, o Prêmio CNJ de Qualidade foi criado para
estimular os tribunais brasileiros na busca pela excelência na gestão e no planejamento; na organização administrativa e judiciária; na sistematização e disseminação das informações e na produtividade, sob a ótica da prestação jurisdicional.
O TRF5 atingiu 74% da pontuação máxima exigida pelo Prêmio.
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Aumento da produtividade
O Relatório de Inspeção Ordinária, divulgado em dezembro de 2019 pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), apontou que o TRF5
aumentou o percentual de produtividade de 84% para 87,05%. Durante o período compreendido entre setembro de 2018 e agosto
de 2019, tomado como referencial para aferição de indicadores, a Corte julgou globalmente 32.118 entre as 36.894 ações judiciais
recebidas. O relatório também destacou as boas práticas realizadas pelo Tribunal, como o plano de economia de energia, pioneiro
entre os TRFs, e o incentivo à conciliação no âmbito da 5ª Região, por meio da Coordenação dos Centros de Conciliação nas Seções
e do Gabinete Permanente de Conciliação para os processos do 2º Grau.
Ações coletivas: 1º lugar na Meta 6 do CNJ
A Justiça Federal da 5ª Região cumpriu 109,86% da Meta 6, estabelecida
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por ter julgado, em 2019, 2.073
processos de ações coletivas nos Primeiro e Segundo Graus, distribuídas
até dezembro de 2015, alcançando o 1º lugar na Justiça Federal. O resultado
foi divulgado pelo próprio CNJ, em maio de 2020, durante a 1ª Reunião Preparatória para o XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizada por
videoconferência, com a participação de representantes de todos os Tribunais.
Digitalização de processos físicos
Com o objetivo de garantir eficiência e celeridade na tramitação processual, o
TRF5 digitalizou os últimos processos físicos que estavam conclusos na Corte,
para julgá-los no sistema PJe. Sob a supervisão da Secretaria Judiciária, uma
empresa especializada em digitalização de documentos virtualizou o acervo de
aproximadamente 2.600 processos físicos, o que incluiu todos os arquivos presentes nos autos, como petições, provas, recursos, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Em seguida, todos os processos foram inseridos
no PJe. A digitalização foi reforçada durante a pandemia, com o objetivo de evitar que os processos físicos permanecessem paralisados.
Tema 810: TRF5 analisa mais de 10 mil processos
Dez dos 12 mil processos que estavam sobrestados no TRF5, aguardando julgamento do tema de Repercussão Geral (Tema 810) pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), foram despachados, em dezembro
de 2019, após decisão proferida pela Corte Máxima. A agilidade ao andamento dos processos foi possível graças a um mutirão organizado
pelo Tribunal, que reuniu cerca de 40 servidores da Vice-Presidência,
de Gabinetes e da Subsecretaria de Recursos Extraordinários, Especiais e Ordinários (SREEO).
O Tema 810/STF trata sobre os critérios de correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
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Primeiro IAC
Em dezembro de 2019, o Pleno do TRF5 julgou o seu primeiro
Incidente de Assunção de Competência (IAC), de nº 080828047.2018.4.05.8300. O colegiado decidiu pela ilegalidade da venda
direta de etanol hidratado aos postos de combustíveis, sem o intermédio das distribuidoras.
A apelação julgada foi interposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e pela União, contra decisão
da 10ª Vara Federal de Pernambuco.
Por oito votos a cinco, os desembargadores federais decidiram que a ANP tem competência legal para normatizar e regular o
comércio de petróleo, gás natural e biocombustíveis no país, de acordo com a Lei 9.878/97 (Lei do Petróleo).
Planejamento Estratégico 2021-2026
A Divisão de Gestão Estratégica e Governança do TRF5 finalizou, em dezembro de 2020, a proposta referente à elaboração do
Planejamento Estratégico da Justiça Federal da 5ª Região (JF5) para o período 2021-2026. As sugestões foram aprovadas pela
Presidência do TRF5 e disponibilizadas para as Seções Judiciárias vinculadas. A minuta com a versão final do planejamento será
submetida ao Pleno da Corte ainda em 2021.
Consulta pública: Metas do Poder Judiciário
Em agosto de 2019, o TRF5 abriu uma consulta pública para ouvir a sociedade
sobre as metas que deveriam ser prioritárias para a Justiça Federal em 2020. A
consulta foi realizada virtualmente e contou com a participação de magistrados,
servidores, advogados, membros do Ministério Público e cidadãos. Entre os temas
pertinentes à Justiça Federal de 1º e 2º Graus estavam conciliação, corrupção,
improbidade administrativa e sustentabilidade. Os dados coletados serviram de
base para a elaboração do planejamento das atividades da Justiça Federal para o
ano de 2021. Mais de 700 pessoas participaram da pesquisa.
Audiência pública - Pela primeira vez, o Tribunal realizou uma audiência pública, com o objetivo de colher sugestões sobre
essas metas. O evento, que foi coordenado pela juíza federal auxiliar da Presidência, Joana Carolina Lins Pereira, reuniu magistrados e servidores do Tribunal, operadores do Direito e representantes da sociedade civil.
Mutirão conciliatório para moradores do Conjunto Residencial da
Muribeca
O TRF5 e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) firmaram termo de cooperação técnica,
em novembro de 2020, para promover um mutirão conciliatório, com o objetivo de indenizar as
famílias que residiam no antigo Conjunto Residencial Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. A
ação contou com o apoio da Caixa Econômica Federal (CEF) e integra o Projeto Piloto I de Mediação
do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), promovido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O lançamento do projeto foi realizado em outubro do mesmo ano, durante solenidade virtual que contou com a participação de
diversas autoridades judiciárias, entre elas o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o presidente do TJPE, desembargador
Fernando Cerqueira, e o corregedor regional do TRF5, desembargador federal Carlos Rebelo. Na ocasião, foi assinado um Termo
de Cooperação Recíproca, que estabeleceu uma parceria entre TJPE, TRF5, CEJUSC da JFPE em Caruaru e CEF, para que fossem
realizados mutirões conjuntos de conciliação do Residencial Cedro, nas dependências das varas da Justiça Estadual em Caruaru.
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Relacionamento institucional
Visita do ministro Dias Toffoli
O então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, visitou o TRF5 no dia 9 de janeiro de 2020. O magistrado foi
recebido pelo vice-decano e coordenador dos Juizados Federais da 5ª Região, desembargador federal Paulo Roberto de
Oliveira Lima, no gabinete da Presidência do Tribunal, com a
presença de mais 12 desembargadores federais.
A visita teve caráter institucional e técnico. Segundo o ministro Toffoli, o TRF5 é um grande parceiro no desenvolvimento
de projetos e também tem excelentes resultados. “Entre os
TRFs, é o de maior produtividade, o que tem mais efetividade. Tem feito um trabalho extraordinário”, afirmou, na ocasião.
Inspeção do CNJ
A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou, no início de agosto de 2019, os trabalhos de inspeção ordinária no
TRF5. Durante quatro dias, mais de dez setores das áreas administrativa e judiciária do Tribunal foram inspecionados por equipes
do CNJ. Entre as unidades verificadas, estavam a Presidência, a Vice-Presidência, Gabinetes e a Secretaria Administrativa da
Corte. Como parte da inspeção, o CNJ também reservou uma tarde para atendimento ao público, para receber reclamações, dúvidas e sugestões sobre processos judiciais e/ou administrativos
do Tribunal.
O corregedor nacional de Justiça à época, ministro Humberto
Martins, e o juiz auxiliar coordenador da Corregedoria Nacional
de Justiça, Márcio Luiz Coelho de Freitas, foram ao TRF5 participar do encerramento da inspeção. Martins aproveitou a oportunidade para prestigiar a abertura do I Congresso Jurídico,
promovido pelo Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP) e
realizado no TRF5, e visitar o Memorial e a Presidência da Corte.
Inspeção do CJF
Em outubro de 2019, foi a vez do Conselho da Justiça Federal (CJF) fazer inspeção
no TRF5. Em quatro dias de atividades, as equipes da Corregedoria Geral da Justiça
Federal inspecionaram mais de dez unidades do TRF5, tanto da área administrativa
quanto judiciária. A então corregedora-geral da Justiça Federal (CJF), ministra Maria
Thereza de Assis Moura, coordenou os trabalhos.
Gestão de precedentes com a integração do STJ e dos tribunais de segunda instância
Em dezembro de 2019, o TRF5 sediou o seminário “Gestão de precedentes com a integração do STJ e dos tribunais de segunda instância”, promovido pelo STJ. O evento foi realizado na Sala Capibaribe e contou com palestras dos ministros do STJ Paulo de Tarso
Sanseverino, Assusete Magalhães e Rogério Schietti Cruz, além do assessor chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
do STJ, Marcelo Ornellas Marchiori.
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Participação Feminina
Exibição do documentário “A Juíza”
Magistradas, magistrados, servidoras, servidores e diversos outros operadores do
Direito lotaram a Sala Capibaribe do TRF5, em outubro de 2019, para assistir à exibição do documentário “A Juíza”, que narra a trajetória de vida da juíza da Suprema
Corte norte-americana, Ruth Bader Ginsburg, ícone pop da cultura americana, graças à sua marcante atuação na luta pelos direitos das mulheres e das minorias, tanto como advogada quanto como juíza. O evento foi promovido pela Comissão Rejufe
Mulheres, que atua na promoção da equidade de gênero no Judiciário Federal, em
parceria com o TRF5 e com a Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região
(Anamatra 21).
Comitê de incentivo à participação feminina no Judiciário
Em agosto de 2020, o TRF5 instituiu, através do Ato nº 303/2020, o Comitê Regional de
Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. O documento, assinado pelo presidente da Corte, desembargador federal Vladimir Carvalho, está em consonância com o disposto na Resolução nº 255/2018 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que dispõe sobre o tema.
O Comitê é integrado por cinco juízas e um juiz: Polyana Brito, da Seção Judiciária de Pernambuco (SJPE), que ficará responsável
pela coordenação da equipe; Joana Carolina Lins Pereira, que atua no auxílio à Presidência do TRF5; Lidiane Meneses, da Seção
Judiciária de Sergipe (SJSE); Madja Moura, presidente da Associação dos Juízes Federais da 5ª Região (Rejufe); e Liz Corrêa de
Azevedo, da SJPE; além de Cláudio Kitner, da SJPE, e da diretora do Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos (NDRH) do
TRF5, Soraya Portugal.
Webinário internacional
Em dezembro de 2020, o TRF5, por meio do Comitê de Incentivo à Participação Feminina e com o apoio da Rejufe, promoveu o
webinar internacional “Julgamento com perspectiva de gênero: Um olhar sobre o direito comparado”.
Os palestrantes foram Roger Raupp Rios, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4); Solange Sufán
Arias, magistrada del Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Angol; e Edilia Rivera Bahena, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, que falaram sobre realidade brasileira
e as experiências do Chile e do México na implantação de uma política de igualdade de gêneros no
sistema de Justiça.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Julia
No primeiro semestre de 2020, uma decisão estratégica da Corte expandiu o uso do sistema Julia, antes utilizado internamente no Tribunal, para a Jurisprudência. O sistema
foi adaptado através da ferramenta Elasticsearch, um mecanismo de busca automático, para coletar informações processuais em toda a base de dados do PJe, permitindo mais agilidade no acompanhamento da produção das Turmas de Julgamento e do
Pleno da Corte. A ação possibilitou a disponibilização, para os advogados, da versão
Julia com os acórdãos, decisões e despachos de processos eletrônicos e físicos em trâmite no Segundo Grau. Além disso, a STI
implantou a consulta às bases judiciais do Primeiro Grau e dos Juizados Especiais Federais (JEFs).

Atualização PJe Mobile
O aplicativo do PJe-Mobile, utilizado por desembargadores e juízes federais que atuam na
Justiça Federal da 5ª Região, foi atualizado para a versão 4.0, que trouxe como novidades a
inclusão de tarefas do fluxo de execução fiscal, a possibilidade de editar os eventos de forma
separada do texto da minuta e mudanças na tela de consulta dos processos.
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
O TRF5 foi o primeiro dos Tribunais Regionais Federais a implantar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), desenvolvido pelo CNJ. Por quatro dias, servidores da Justiça Federal da 5ª Região participaram do treinamento com representantes
do CNJ, para utilizar a ferramenta. O sistema permite uma gestão eletrônica de todos os dados relacionados à execução penal,
possibilitando ao magistrado o acompanhamento, em tempo real, da situação de cada um dos processos de execução penal.
IANA
Os trabalhos de pesquisa por atos normativos para executar atividades dentro dos
processos administrativos do TRF5 ganharam mais agilidade com o lançamento do
IANA (Inteligência Artificial na Administração). Em setembro de 2019, o produto foi
apresentado aos desembargadores federais, durante reunião do Conselho de Administração. A plataforma de consulta administrativa permite a magistrados e servidores fazerem buscas por várias legislações, tanto do TRF5 quanto do CNJ e do CJF.

Inquéritos policiais no PJe
Em dezembro de 2019, a Secretaria Judiciária e a Subsecretaria de Tecnologia da Informação apresentaram a representantes da Polícia Federal
o novo ambiente criado no PJe para tramitação dos inquéritos policiais. A
obrigatoriedade da tramitação dos inquéritos no PJe atendeu à Resolução
Pleno nº 8/2019, aprovada por unanimidade pelo Pleno do TRF5.

Fortalecimento da STI
Em agosto de 2020, o Pleno do TRF5 aprovou a Resolução nº 10, que alterou a estrutura da Instituição, considerando, entre outras,
a necessidade de tornar a estrutura da Subsecretaria de Tecnologia da Informação compatível com as responsabilidades diante
das atividades e serviços.
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Instant
As inspeções dos processos judiciais nas Varas Federais da Justiça Federal da 5ª Região ganharam um ajudante virtual: o Instant,
sistema eletrônico criado para auxiliar na análise interna dos processos judiciais. Antes, o trabalho era executado dentro de um
módulo do PJe. Com a nova ferramenta, o sistema passou a funcionar de forma independente, contribuindo com a celeridade das
atividades de inspeção, sem prejudicar a performance do PJe.
Versão 2.X do PJe
Ao longo de 2019 e 2020, algumas varas de Juizados Especiais Federais (JEFs) e Turmas
Recursais da Justiça Federal da 5ª Região adotaram o PJe 2.X como sistema obrigatório para ajuizamento de processos judiciais originários cíveis e criminais, tais como
mandados de segurança e habeas corpus, além de recursos cíveis contra decisão
diversa de sentença. A versão foi desenvolvida pela Subsecretaria de Tecnologia da
Informação (STI) do TRF5, em parceria com a Secretaria Judiciária da Corte.
O projeto de implantação do PJe 2.X nos JEFs teve início na 35ª Vara Federal do Ceará,
titularizada pela juíza federal Cíntia Brunetta. A unidade serviu como piloto do sistema, que foi ampliado gradativamente para
outras varas de Juizados da 5ª Região. Já para as turmas recursais, foram desenvolvidas outras funcionalidades no PJe 2.X, como
painéis de julgamento, painel do secretário e votação antecipada, possibilitando a realização de destaque, anotações, discussão,
filtros, ordenação, impressão de lista, entre outras atividades.
Treinamentos - Em setembro de 2019, tiveram início os treinamentos para a utilização do PJe 2.x, sistema que irá substituir o Creta,
usado nos Juizados Especiais Federais. Sob a coordenação da juíza federal Polyana Brito, da Seção Judiciária de Pernambuco, e com o
apoio de servidores das Seções Judiciárias e da Secretaria Judiciária do TRF5, o curso tem o objetivo de apresentar para magistrados
e servidores todas as funcionalidades da nova ferramenta, como acesso, juntada de documentos, movimentação processual, lavratura de acórdãos, entre outras ações. Com a pandemia da Covid-19, as aulas, que antes eram realizadas presencialmente, passaram
a acontecer no formato on-line. No final de 2020, quatro turmas concluíram os treinamentos, que devem ser retomados a partir de
abril deste ano. A expectativa é de que o PJe 2.x esteja implantado em todas as varas federais do Juizados Especiais até junho de 2021.
Novo site
Em maio de 2020, a STI lançou o novo site do TRF5, com um formato mais
moderno, funcional e acessível aos usuários. Seções como “Busca Processual”, “Portal da Transparência” e “Notícias” ganharam mais destaque na nova
página da Corte. O formato adotado pelo TRF5 serviu de modelo para o novo
site da JFSE, lançado em dezembro de 2020.
BI self-service
A STI desenvolveu uma plataforma que permite ao usuário criar seu próprio painel no BI, de acordo com as necessidades de cada
unidade de trabalho e seguindo parâmetros já definidos pelo sistema. A STI já realizou três capacitações para apresentar a ferramenta aos usuários da Justiça Federal da 5ª Região.
Emissão de certidões
Desenvolvido para o 1º Grau, o novo sistema para emissão de certidões eleitorais foi implantado no período pré-eleitoral de 2020.
Akademus
Desenvolvimento de novo sistema de Cursos, Eventos e Treinamento, o Akademus, um sistema utilizado por vários órgãos, com
instalação centralizada no Tribunal, e que atende, de forma independente, às Escolas de Magistratura Federais e aos Núcleos de
Recursos Humanos, tanto do TRF quanto das seccionais.
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EDUCAÇÃO – ESMAFE
A Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe) promoveu, nos anos de 2019 e 2020, diversos cursos, seminários e
webinários, além de apoiar a realização de capacitações promovidas pelos núcleos seccionais da Escola e pela Associação dos
Juízes Federais da 5ª Região (Rejufe).
20 anos
Em 2020, a Esmafe comemorou duas décadas de existência. Para
celebrar a data, a Escola promoveu o Seminário 20 anos da Esmafe, que contou com a participação dos desembargadores federais da Corte e dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e ex-presidentes do TRF5, a exemplo de José de Castro Meira, Luiz Alberto Gurgel de Faria e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. A
programação contou, ainda, com a inauguração da Galeria dos ex-diretores da Esmafe, no hall do auditório da Escola.

Principais cursos ministrados
Curso Formação de Formadores Sistematizada
Ministros do STJ e magistrados da Justiça Federal da 5ª Região
participaram do primeiro dos três Módulos do curso de Formação
de Formadores, promovido pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), com apoio da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe) e da Escola Superior
de Magistratura da Paraíba (Esma-PB). Os outros dois módulos
também ocorreram em 2019, só que desta vez promovidos exclusivamente pela Esmafe. O curso teve o objetivo de capacitar magistrados para atuar nas atividades de ensino e na multiplicação
do conhecimento. Entre os participantes estavam os ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas
e Rogério Schietti Machado Cruz; os desembargadores federais Rogério de Meneses Fialho, Edilson Nobre, Cid Marconi e Rubens
Canuto; além de vários juízes federais da 5ª Região.
Impactos da Reforma da Previdência nos Benefícios do RGPS
A Escola de Magistratura Federal da 5ª Região realizou, em 2020, o curso em EaD “Os Impactos da Reforma da Previdência nos
Benefícios do Regime Geral da Previdência Social”, parte do Programa de Formação Continuada. Dividido em quatro turmas, cada
uma com 40 horas-aula, o curso destinou-se às finalidades do Curso de Aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento e de promoção na carreira. Foram oferecidas quatro turmas (edições) do curso, com oferecimento de vagas para as demais escolas federais
e escolas dos tribunais de justiça da Região.
Revisitando a Formação Inicial
Entre os meses de outubro e novembro de 2020, a Esmafe também
promoveu o curso (EaD) “Revisitando a Formação Inicial”, no qual
os juízes federais substitutos aprovados no último concurso para
magistrados da 5ª Região tiveram a oportunidade de rever, através
de aulas e atividades práticas síncronas, alguns dos módulos do
Curso de Formação Inicial, realizado em 2019, a exemplo de Ética
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e Humanismo; Questões Raciais; Questões de Gênero; Mediação e Conciliação; O Juiz e o Mundo Virtual; O Juiz, a Sociedade e os
Direitos Humanos; entre outros.
Principais webinários
Ao longo de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, inovar, readaptar
e adequar foram ações absolutamente necessárias para a continuidade
da prestação dos serviços públicos à sociedade. Assim, a Esmafe e os
núcleos seccionais também se reinventaram e — além de oferecer todos
os seus cursos na modalidade a distância — promoveram diversos webinários ao longo do ano passado, como “Limites da Interpretação Jurídica
(PB)”, “Inteligência Artificial”, “Ações do CNJ e do Judiciário em tempos
de Pandemia” (em parceria com o CNJ), “Pacote Anticrime”, “Tema 213 da
TNU” e “Conciliação e CEJUSC” (estes três últimos em parceria com a Rejufe).
Dentre esses, destaca-se o I Encontro de Inovação da 5ª Região, por meio
do qual representantes de várias unidades do TRF5 e das Seções judiciárias vinculadas estiveram reunidos telepresencialmente, no dia 2 de outubro, para debater as boas práticas realizadas e para
compartilhar soluções criativas surgidas em meio à pandemia (vide página 10).

Apoio aos núcleos seccionais
A Esmafe também tem o papel de dar suporte à realização de cursos promovidos pelos Núcleos Seccionais da Escola na 5ª Região,
além de gerenciar as plataformas AVA Moodle e Zoom Webinars, disponibilizadas a todas as Seções da 5ª Região, permitindo a
realização de cursos a distância com atividades síncronas, assíncronas e de forma mista. Assim, foram promovidos os seguintes
cursos:
Esmafe/AL: “Aspectos Relevantes da Judicialização da Saúde na Justiça Federal”, “Introdução ao Direito Americano para Juízes”
(presenciais) e “Provas no Processo Penal” (Ead);
Esmafe/CE: “Demandas Estruturais, Repetitivas e de Alta Complexidade” , “Privacidade e Proteção de dados/LGPD” (presenciais) e
“Combatendo os Vieses Cognitivos na atividade jurisdicional” (Ead);
Esmafe/PB: “Direito Digital” (presencial);
Esmafe/PE: “Lei Anticorrupção”, “Introdução ao Direito Americano para Juízes”, “Direito Digital”, “Direito Previdenciário: Benefícios
com Ênfase aos Trabalhadores Rurais – Pontos Críticos” (presenciais), “Sistema Penitenciário Federal”, “Improbidade Administrativa” (Ead);
Esmafe/RN: “Lei Anticorrupção”, “Análise da Atividade Financeira e Patrimonial para uma Maior Efetividade Processual”, “Inteligência Artificial e Ciência de Dados no Poder Judiciário”, “Sistema Penitenciário Federal” (presenciais), “Reforma da Previdência
no Regime Próprio”, “Inteligência Artificial e Ciência de Dados para Magistrados”, “Media Training 2: A Voz e a Imagem do Poder
Judiciário na era das Redes Sociais” (Ead).
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EDUCAÇÃO – NDRH
Encontro Regional de Capacitação
Em abril de 2019, o NDRH promoveu um encontro com representantes das áreas de capacitação e desenvolvimento de pessoas de
todas as Seções Judiciárias da 5ª Região. O objetivo foi debater assuntos relativos ao Programa de Capacitação de Servidores para
2019 e ao Adicional de Qualificação de Treinamento (AQT), além de trocar experiências entre as unidades envolvidas.
Boas práticas de governança e gestão
Em agosto de 2019, o projeto “Qualidade de Vida”, desenvolvido pela
Seção Judiciária de Alagoas (SJAL), foi o escolhido, dentre as ações
promovidas pelas Seções Judiciárias da 5ª Região, para representar o
TRF5 no I Fórum de Práticas de Governança e Gestão de Pessoas (FGG).
O projeto tinha como objetivo estimular e promover boas práticas no
ambiente de trabalho, como ginástica laboral, exames periódicos e
práticas desportivas. O evento foi uma iniciativa do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), em parceria com o TRF5, a Justiça
Federal em Pernambuco (JFPE), o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).
Design Thinking
Gestores de diversas áreas estratégicas do TRF5 participaram, em abril,
maio e setembro de 2019, do curso “Design Thinking Aplicado ao Setor Público”. O treinamento foi uma das atividades previstas no Programa de Desenvolvimento Gerencial do TRF5 em 2019.

Tesouro Gerencial
Servidores das áreas de orçamento do TRF5 e das Seções Judiciárias da 5ª Região participaram do curso “Tesouro Gerencial”,
ministrado pelo contador público federal Kleber Cruz Marques Neto, que buscou capacitá-los para extrair relatórios gerenciais de
execução orçamentária utilizando o sistema do Tesouro.
Excel
Ao longo de 2019 e 2020, vários servidores participaram do Curso de Excel, ministrado pelos servidores André Garcia (Comunicação) e Johnmary Araújo (STI). No
conteúdo, informações básicas e fundamentos do programa.
Cabe destacar que, em 2020, devido à pandemia, Johnmary desenvolveu uma nova
forma de ministrar o curso, por meio da abordagem de ensino microlearning, que consiste na disponibilização de aulas em vídeos
curtos e material didático via WhatsApp.
Acessibilidade, Atendimento e Acolhimento das
Diferenças
O curso “Acessibilidade, Atendimento e Acolhimento das Diferenças” contou
com duas turmas, com duração de 16 horas-aula, cada uma, e foi ministrado pela professora Cristina Maria Buarque. O objetivo foi treinar equipes que
atendem ao público externo a fim de que realizem a correta prestação do serviço. A ação teve o apoio da Seção Socioambiental.

Previdência Complementar
Servidores do TRF5 e das Seções Judiciárias vinculadas concluíram o curso
“Previdência Complementar do Servidor Público Federal: Cálculos de Aposentadorias e Pensões, Cálculos e aspectos relacionados ao Benefício Especial”.
As aulas foram ministradas pelo professor Maurício Roberto de Souza Benedito, no auditório da Esmafe.
Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção
O curso de Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção foi promovido na modalidade on-line, com carga horária de 6
horas-aula.
Curso Pacote Anticrime e Lei de Abuso de Autoridade
O TRF5, em parceria com a JFPE, promoveu, em 2020, o curso “Pacote Anticrime e Lei de Abuso de Autoridade”, ministrado pela
procuradora da república Andréa Walmsley Soares Carneiro. Foram formadas três turmas para o treinamento, que abordou temas
como: as principais alterações na legislação penal, a justiça penal consensual, juiz das garantias, entre outros.
Aposentadorias e pensões
O curso “Aposentadorias e Pensões no Serviço Público – A Nova Previdência – EC nº 103/2019” teve o objetivo de apresentar a
teoria e a prática da legislação sobre aposentadorias e pensões, com especial atenção às alterações decorrentes da Emenda
Constitucional nº 103/2019.
Painéis do Portal BI
A utilização dos painéis do Portal Business Intelligence (BI) foi tema de cursos promovidos pelo NDRH, com aulas ministradas pela
instrutora interna Flávia Cavalcante Brito.
Comunicação Não Violenta
Gestores de várias áreas da Corte participaram do curso “Bases da Comunicação Não Violenta”, na modalidade de educação a distância, com o professor PhD. Marcelo Pelizzoli.
A capacitação objetivou introduzir a filosofia prática da Comunicação Não Violenta (CNV)
como meio para prevenção, manejo e transformação de conflitos internos e externos.

Aprendizes do TRF5
A Seção de Acompanhamento de Estágio de
Nível Médio promoveu cursos on-line gratuitos,
totalizando 60 horas mensais individuais, e 25
horas de cursos de informática básica, dentro
do programa de atividades desenvolvidas para
o acompanhamento socioeducativo dos adolescentes que integram o Programa Aprendiz do
TRF5. Os quase 60 estudantes também tiveram
o acompanhamento do desempenho escolar e
da saúde.
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SAÚDE
O Núcleo de Assistência à Saúde tem a atribuição de promover a saúde física e mental do corpo funcional do TRF5ª. Para tal,
realiza diversas atividades, dentre as quais se destacam os Exames Periódicos de Saúde, consultas médicas, odontológicas, de
enfermagem e orientação em psicologia, realização de perícias médicas e de programas de saúde preventiva. Em seguida, algumas ações realizadas no biênio 2019-2021:
1° Encontro de Saúde da 5ª Região
O NAS promoveu, em novembro de 2019, o 1º Encontro de Serviços de
Saúde da 5ª Região. O evento reuniu médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, odontólogos, auxiliares, assistentes sociais e psicólogos
que atuam na Justiça Federal da 5ª Região, para promover a troca de
experiências entre esses profissionais de saúde e o alinhamento de procedimentos e práticas do TRF5 e das Seções Judiciárias vinculadas. A
programação contou com minicurso sobre saúde mental, ministrado pelo médico psiquiatra Amaury Cantilino Júnior e pela psicóloga Tatiana Barbosa de Albuquerque, além de oficinas de gestão em saúde e debates sobre vários temas da área.
Vacinação contra a gripe
Em mais uma ação voltada para os cuidados com a saúde de magistrados, servidores,
terceirizados e estagiários do TRF5, o Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) promoveu, em
abril de 2019, uma campanha de vacinação contra gripe tetravalente. No mesmo ano, em
junho, cerca de 300 pessoas, entre servidores, estagiários e terceirizados do TRF5, foram
imunizadas contra a gripe, durante a campanha de vacinação promovida pela Prefeitura
da Cidade do Recife. As doses gratuitas da vacina foram aplicadas nas instalações do
Núcleo de Assistência à Saúde (NAS).
Terceirizados participam de ação de saúde no TRT6
Em maio de 2019, quase 70 funcionários terceirizados do TRF5 participam de uma ação
de saúde promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – TRT6. Vários
serviços foram oferecidos, como aferição de pressão, exames de glicose, orientações
sobre higiene bucal, vacinação contra gripe e distribuição de preservativos.
Em dezembro de 2019, os terceirizados que trabalham nas áreas externas do TRF5ª
foram examinados pela dermatologista do TRF5 para rastreamento de câncer de pele, como parte do Dezembro Laranja.

COVID-19
Plantão Gerencial
Disponibilização de canal telefônico direto com a direção do NAS para acolhimento de demandas, triagem e encaminhamento aos
profissionais especializados.
Plantão Médico
Realização de plantão médico remoto no sistema de escala, para atender encaminhamentos triados pela direção do NAS, além de plantão odontológico remoto para
orientações e encaminhamentos.
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Plantão Psicológico Remoto
Disponibilização de canal telefônico específico para escuta e orientações psicológicas, destinado a servidores do TRF5 e SJPE.
Acompanhamento social
O NAS realizou o acompanhamento de servidores que estavam em teletrabalho, em especial, daqueles que se enquadram em
situações de maior vulnerabilidade em relação à doença.
Saúde mental e telemedicina
O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) do TRF5 também conveniou profissionais de psicologia e psiquiatria para realizarem atendimentos on-line. A modalidade de assistência psicológica à distância foi regulamentada pelo Conselho
Federal de Psicologia (CFP), através da Resolução CFP nº 11/2018.
O quadro de profissionais de saúde mental credenciados ao TRF5 conta com 22 psicólogos e quatro médicos psiquiatras, que, além de atenderem no Recife, em Olinda, Caruaru e Garanhuns (PE), também contam com serviços digitais,
que podem ser utilizados por magistrados, servidores e seus dependentes.
Capacitação
Para melhor atender a magistrados e servidores durante a pandemia, a equipe de saúde do NAS realizou capacitações sobre
diversos temas, entre eles: orientações gerais ao paciente com Covid-19, prevenção e controle de infecções (PCI) causadas pelo
Coronavírus, cuidadores e atenção domiciliar, Política Nacional de Humanização, boas práticas para assistência psicológica durante a pandemia e saúde mental e trabalho no Poder Judiciário.
Ações de prevenção e orientação
Entre as ações para prevenir a propagação da Covid-19, e
para orientar magistrados e servidores sobre a doença, o
NAS promoveu treinamentos sobre o uso do termômetro infravermelho à equipe de segurança, elaborou textos sobre a
prevenção da doença para divulgação nos canais de comunicação do Tribunal, aplicou um questionário buscando informações sobre os servidores e a opinião deles em relação
às medidas necessárias para um retorno seguro ao trabalho
presencial. Realizou, ainda, reuniões telepresenciais com
servidores e terceirizados que permaneceram em trabalho presencial ou que exercem atividades com maior contato com o
público em geral para sanar dúvidas quanto às medidas de proteção contra a Covid-19. Adicionalmente, o NAS elaborou uma
cartilha com recomendações para o retorno seguro ao trabalho presencial no âmbito do TRF5 e da Justiça Federal da 5ª Região.
Campanhas de imunização contra H1N1
Com o objetivo de esclarecer magistrados e servidores sobre a
imunização contra H1N1, o NAS reforçou a importância da vacinação contra a gripe H1N1 e incentivou magistrados e servidores a
procurarem unidades públicas e privadas de saúde para realizar
a imunização. Ao mesmo tempo, firmou parceria com a Clínica
Immunológica, para a imunização de magistrados, servidores e
familiares, além de terceirizados e estagiários do Tribunal.
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Informativos
O NAS elaborou textos sobre diversos temas relacionados à Covid-19, passando por áreas como saúde mental, combate ao estresse, exercícios respiratórios, gestão de conflitos durante a pandemia, higienização, armazenamento e preparo de alimentos,
utilização de máscaras. Todo o material foi divulgado nos canais oficiais de comunicação do Tribunal. Além disso, enviou aos servidores que realizaram os exames periódicos de saúde orientações sobre alimentação saudável, consumo de bebidas alcóolicas,
doenças crônicas, entre outras.
Autoavaliação da saúde
A aplicação de um questionário buscou saber de magistrados e servidores
informações sobre o bem-estar físico e mental durante o período de teletrabalho na situação de pandemia. A partir dos dados extraídos com a pesquisa,
o NAS elaborou orientações preventivas.
TRFMED
A equipe médica do NAS deu suporte à Administração e à gestão do TRFMED em todo o seu processo de implantação. Atualmente,
representantes da unidade de saúde integram a composição do Conselho Deliberativo do Plano e também atuam como fiscal
técnico do contrato com a empresa de auditoria médica do TRFMED.
Hotsite “Cuidados com a Saúde na Pandemia”
O NAS, em parceira com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI), criou uma área no site do Tribunal para falar exclusivamente sobre os “Cuidados com a Saúde na Pandemia”. A iniciativa teve o objetivo de facilitar o acesso a informações e
orientações de como manter o bem-estar no atual período de pandemia da Covid-19. No hotsite é possível acessar as notícias
divulgadas no site do Tribunal e outros textos produzidos pela equipe médica. Os informes abrangem temas como saúde mental,
nutrição, atividade física, higiene do sono, etilismo e espiritualidade.
Publicações especiais
O NAS, em parceria com a Divisão de Comunicação, elaborou a cartilha “Primeiros Cuidados Psicológicos, Urgência e Emergência
em Saúde Mental: Orientação aos Familiares e Cuidadores de Pacientes”.
Suporte técnico à Administração durante a pandemia de Covid-19
A equipe de saúde do NAS esteve junto à Administração dando todo o suporte técnico necessário para decisões de gestão durante
a pandemia. Os médicos do NAS participaram de diversas reuniões junto à Presidência do TRF5, à Diretoria Geral e aos diretores de
foro, analisaram os planos de retomada propostos pelas Seções Judiciárias e conduziram diversas discussões junto aos colegas
médicos das seccionais, a fim de uniformizar as orientações de saúde na 5ª Região. Paralelamente, a equipe de saúde do NAS
participou ativamente das licitações para aquisição dos equipamentos de proteção individual, de álcool a 70% e das máscaras de
tecido para os magistrados e servidores no retorno às atividades presenciais.
As recomendações da equipe de saúde para o retorno das atividades presenciais foram registradas em uma nota técnica, que
auxiliou a Administração do TRF5 a tomar as medidas necessárias para permitir o retorno seguro e gradual dos trabalhos presenciais.
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LGPD
Grupo de trabalho LGPD

A Presidência do TRF5 constituiu, por meio do Ato nº 354/2020,
o Grupo de Trabalho (GT) para estudo da Lei nº 13.709/2018, mais
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que versa
sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico
ou digital. O grupo, composto por 18 representantes de diversas
áreas do Tribunal, e coordenado pelo desembargador federal Élio
Siqueira, tem entre as atribuições promover a adoção das medidas necessárias à implantação da legislação, no âmbito da Corte.
Ao longo de 2020, o GT da LGPD se reuniu diversas vezes, a fim de
estudar a Lei e analisar a sua implantação.
Webinário
Os impactos da LGPD na rotina de trabalho dos servidores, os procedimentos e
cuidados que as empresas e órgãos públicos deverão adotar com as informações pessoais de terceiros, além dos principais pontos da LGPD, foram alguns dos
temas abordados no webinário “LGPD e Privacidade – Como a LGPD Muda Nossa
Vida e a Visão de Privacidade”, promovido pelo Grupo de Trabalho instituído para
estudar e implantar a Lei no âmbito do Tribunal.
Projeto piloto
Entre as medidas adotadas para implantar as ações necessárias para cumprir as exigências legais
do novo normativo, o TRF5 iniciou o projeto piloto de um inventário para levantamento de dados
pessoais e sensíveis. A Subsecretaria de Pessoal foi a unidade escolhida para receber os trabalhos
iniciais. A partir da aplicação de questionários, estão sendo avaliadas as informações de vários
processos de trabalho da unidade, entre eles cadastro, legislação, aposentadoria, provimento/vacância e folha de pagamento. O objetivo é fazer um levantamento dos dados que podem ou não ser
divulgados externamente.

CIDADANIA E SOLIDARIEDADE
Um prédio iluminado de cores
Todos os anos, ao longo dos meses e em alusão a diversas campanhas de saúde,
o edifício-sede do TRF5 se ilumina de diversas cores. Nos anos de 2019 e 2020, o
Tribunal foi iluminado com as cores verde, em abril, para lembrar as vítimas de
acidente de trabalho; roxo, em setembro, para conscientizar sobre a Fibrose Cística
(FC); rosa, em razão do movimento que busca destacar a importância da prevenção
e do diagnóstico precoce do câncer de mama; e azul, para despertar a consciência dos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de
próstata.
Por meio de outras ações, o TRF5 também aderiu às campanhas “Janeiro Branco”, focada na saúde mental das pessoas, e Dezembro Laranja, voltado à prevenção do câncer de pele.
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Doações
Material eletrônico
Entre 2019 e 2020, foram doados 40 computadores e periféricos para
a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). No mesmo período, 818 kg de material eletrônico foram doados
ao Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), como parte do processo de coleta seletiva de resíduos recicláveis, realizado
junto ao corpo funcional do TRF5. Monitores, teclados, aparelhos de
ar-condicionado, ferros de passar, telefones e celulares, entre outros
objetos, foram enviados para reaproveitamento, reciclagem, logística
reversa ou, ainda, para serem utilizados pelo CRC em cursos de informática e recondicionamento de computadores.
Gincana de Coleta Seletiva
Cerca de três toneladas de materiais recicláveis, como papelão,
plástico, vidro e metal, foram coletados e doados à Cooperativa de Trabalho de Catadores de Resíduos Sólidos e Recicláveis
(Coopagres). Essa grande quantidade de material arrecadada só
foi possível graças à Gincana da Coleta Seletiva, idealizada por
Marinilza Silva, terceirizada do serviço de limpeza do Tribunal.
A brincadeira competitiva promoveu o envolvimento dos servidores e terceirizados.
Parceria com o Instituto IEC
Em 2020, o Tribunal assinou acordo de cooperação com o Instituto de Inovação e Economia Circular (INSTITUTO-IEC) para doação
de bens inservíveis, classificados como irrecuperáveis, armazenados no Almoxarifado do Tribunal. O convênio tem o objetivo de
promover o descarte ambientalmente correto dos materiais que serão doados. Já foram doadas centenas de microcomputadores, contribuindo para que os equipamentos sejam reinseridos na cadeia produtiva ou usados em salas de aula, nos cursos de
tecnologia sustentável oferecidos pelo INSTITUTO-IEC. Também foram doadas sucatas de fan coils, equipamentos utilizados para
climatização de ambientes.
Lixos recicláveis
O TRF5 doa, permanentemente, diversos materiais inservíveis
e lixos recicláveis, por meio de parcerias com ONGs e outras
instituições. Entre 2019 e 2020, foram doados mais de 200 kg de
peças de sucatas de metal; 105 pneus que faziam parte da frota
de veículos da Corte; e 70 kg de pilhas.
Além disso, em janeiro de 2021, um trabalho conjunto entre SIAP
e Seção Socioambiental promoveu mais uma ação de desfazimento ambientalmente correto de materiais inservíveis, com a
doação de mais de 7.600 lâmpadas fluorescentes queimadas,
3.952 kg de vidros inservíveis, 24 kg de pilhas e 2.480 kg de
sucatas de baterias.
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Campanhas
Adote um Coração
A Campanha Pilares do Bem promoveu, em 2019, uma edição especial do
Dia das Mães, com o tema “Adote um Coração”. Foram disponibilizados 110
corações de papel no hall de entrada do edifício-sede. A ação arrecadou
kits de higiene e beleza que foram entregues às mães da Comunidade do
Pilar.

Adote o coração de uma criança
A campanha foi promovida com o objetivo de arrecadar brinquedos para as
crianças da Escola Nossa Senhora do Pilar, localizada na Comunidade do Pilar.
Foram disponibilizados 140 corações de papel no hall de entrada da Corte, cada
um deles com o nome de uma criança, a idade e uma sugestão de presentes.
Dia da Árvore
Para celebrar o Dia da Árvore (21 de setembro), a Seção Socioambiental preparou, em 2019, atividades internas e externas,
visando a reforçar as iniciativas de responsabilidade social e
contribuir para uma cultura de preservação ambiental na Corte
e entre os servidores que a integram. Em uma das ações, alunos
da Escola do Pilar, vizinha ao TRF5, plantaram mudas no estacionamento do edifício-sede e montaram um painel, que ficou
exposto no hall de entrada do Tribunal.
Em 2020, a data foi comemorada de forma virtual, como uma homenagem às arvores por meio de vídeo elaborado pela Divisão de
Comunicação Social, com o objetivo de sensibilizar os servidores sobre a importância da preservação ambiental.

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
E QUALIDADE DE VIDA
Dia da Mulher
Em 2020, antes de ser decretado estado de calamidade no
Brasil, o TRF5 promoveu uma tarde diferente, que remeteu à
Era do Rádio. O diretor da Subsecretaria de Pessoal, Onaldo
Mangueira, no papel de locutor, e a diretora da Divisão de
Comunicação Social, Isabelle Câmara, como apresentadora
da “Rádio Capibaribe”, simularam o programa “De mulher
para mulher”, no qual entrevistaram, com muito humor, a
diretora da Secretaria Administrativa do Tribunal, Sorária
Caio, grande homenageada do evento que celebrou o Dia Internacional da Mulher.
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Dia das Mães
Em 2019, o TRF5 promoveu uma palestra sobre saúde da mulher, focada nas
armadilhas que as pressões estéticas podem provocar. Já em 2020, o evento foi todo virtual, com o objetivo de proporcionar um momento de lazer às
mães do TRF5, que passaram as ter rotinas mais desafiadoras no momento pandêmico. Dessa forma, o TRF5 transmitiu, ao vivo,
em seu canal no YouTube, um happy hour com a servidora Lisiane Ramalho e seu marido, Geber, que é presidente do Conselho do
CESAR e filho do compositor paraibano Luiz Ramalho.
Dia dos Pais
Para comemorar o Dia dos Pais no ano de 2019, o TRF5 promoveu a palestra
“A medicina do esporte: o que ela pode fazer por sua saúde”. O evento, uma
parceria do Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) com o Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos (NDRH), contou com a participação do médico
Rodrigo Moreira Sales. Em 2020, em razão da pandemia, o TRF5 homenageou
os pais por meio de um vídeo elaborado pela Divisão de Comunicação Social.
Dia do Servidor
Em 2019, as comemorações pelo Dia do Servidor contaram com diversas atividades:
Show de Talentos; exposição “Minha Vida”, com fotos dos servidores; e a palestra
“Sentido da vida: espiritualidade e saúde”, ministrada pelo psiquiatra e doutor em
Psicologia Marcus Túlio Caldas.
Em 2020, o TRF5 organizou uma programação on-line para comemorar a data. Uma
das ações foi a palestra “Humanizando o atendimento à pessoa com deficiência”,
promovida pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRF5. A convidada foi a coordenadora do grupo “Juntos”, Andréa Apolônia. Além disso, foram
divulgados textos, postagens e vídeos especiais nas redes sociais e no site do TRF5, todos com foco no servidor.
Destaque nas metas sustentáveis
O TRF5 ocupou posição de destaque no I Relatório de Atividades, publicado, em maio
de 2019, pelo Comitê Interinstitucional do CNJ. Dentre todos os Tribunais do país, o
TRF5 foi apontado como o que desenvolve mais iniciativas de boas práticas, como
coleta seletiva permanente com destinação adequada dos resíduos, acessibilidade
a edificações e ao mobiliário, redução do consumo de papel A4, entre outras.
Semana do Meio Ambiente
Em 2019, o TRF5 promoveu a Semana do Meio Ambiente com várias atividades envolvendo o tema sustentabilidade. Palestras, oficina com garrafas pet e Concurso Sustentável, que premiou os servidores com as melhores ideias nos temas Qualidade de Vida no
Trabalho e Consumo de Papel, foram algumas das atividades. A coleta seletiva foi reforçada durante o período, com o lançamento
da Gincana de Coleta Seletiva (ver página 29).
Já em 2020, as ações da Semana do Meio Ambiente contaram com atividades
realizadas remotamente, como cursos promovidos pelo grupo ECOS-PE, do qual o
TRF5 é integrante; live do Ecos-PE sobre “Resíduos sólidos e pandemia: desafios
e oportunidades”; divulgação de informações e vídeos sobre o tema, com o objetivo de despertar o público para as questões relacionadas ao meio ambiente e à
pandemia.
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Reformulação da coleta seletiva
Através da Seção Socioambiental, o TRF5 adquiriu 40 novos coletores para incentivar a coleta seletiva no Tribunal. O material
foi distribuído em 10 dos 16 andares do edifício-sede (os outros
seis pisos já possuíam coletores em bom estado). Com a ação,
cada andar da Corte passou a contar com espaço específico
para a destinação de papel, plástico, vidro e metal.
Em paralelo, em parceria com a SIAP, estão sendo construídos
novos coletores de lixo reciclável.

Redução do consumo de água
O consumo de água foi reduzido em 15% no TRF5, no ano de 2019, superando em 200% a meta estabelecida no Plano de Logística
Sustentável (PLS) do Tribunal, que era de 5%. A meta, definida em 2015, ainda não havia sido alcançada pelo TRF5. Algumas ações
foram fundamentais para chegar a esse número, como regulagem periódica das torneiras de pressão e das válvulas de descarga
dos banheiros; maior controle do fluxo de aguação dos jardins e priorização do uso de torneiras ligadas ao reservatório de águas
das chuvas, tendo em vista o incremento da tubulação de distribuição dessas águas.
Campanha Adote uma Caneca
Com o objetivo de reduzir o consumo de copos descartáveis
na Corte, a Seção Socioambiental lançou a campanha “Adote uma Caneca”, para reforçar o uso de canecas, por magistrados e servidores, em substituição aos copos plásticos.
Entre as ações da campanha, estiveram a compra de, aproximadamente, 500 canecas de porcelana para distribuição
entre os servidores do TRF5, a veiculação de cartazes em
locais estratégicos do edifício-sede e dos Anexos, além de
envios de e-mail marketing e a publicação de textos educativos nos canais de comunicação internos da Corte. Ainda
como parte dessa campanha, o TRF5 adquiriu kits de copos
de vidro e xícaras de porcelana para os Gabinetes, que recebem o público externo.
Desempenho Anual do PLS
O Relatório de Desempenho Anual do Plano de Logística Sustentável (PLS), com os resultados obtidos pela Corte no ano de 2019,
apresentou bons resultados. Das 17 metas propostas, 13 foram cumpridas. Entre os destaques estava a redução do consumo de
copos descartáveis de 200ml. Em 2015, foram utilizadas 387.900 unidades, contra 54.400 no ano anterior, o que representou uma
diminuição no consumo de 86%.
Também foram positivas as avaliações nos quesitos redução do consumo de resmas de papel (34,4% a menos em relação ao ano
de 2015) e do consumo de água em garrafas plásticas não retornáveis de 500ml, que registrou uma queda de 26,5%. O documento
apontou, ainda, redução de 15% no consumo de água/esgoto.
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Já o Relatório referente ao desempenho no ano de 2020 ganhará um novo formato. A partir de um trabalho integrado entre a
Seção Socioambiental do TRF5 e dos núcleos das seccionais, está em desenvolvimento um modelo de documento único, que reúne
as ações de toda a Justiça Federal da 5ª Região. Os dados serão apresentados em um painel do Portal Business Intelligence (BI).
Plano de Logística Sustentável 2020
A Justiça Federal da 5ª Região (JF5) concluiu o Relatório do Plano de Logística Sustentável (PLS) no início de março de 2021, documento que apresenta o desempenho
alcançado no ano de 2020, com base nas metas estabelecidas no PLS. Pela primeira
vez, o trabalho foi realizado de forma colaborativa e integrada, envolvendo a Seção
Socioambiental do TRF5 e os responsáveis pela gestão socioambiental das Seções
Judiciárias vinculadas. Os dados estão compilados em um painel do portal Business
Intelligence (BI). Contudo, como o acesso ao BI ainda é restrito, o TRF5 e cada seccional extraíram da ferramenta seu próprio painel com os resultados obtidos. No site
do TRF5, o relatório está disponível no item Portal da Transparência, na área TRF5
Sustentável.
Comissão Gestora Regional do PLS
O Pleno do TRF5 aprovou, de forma unânime, a instituição da Comissão Gestora da Justiça Federal da 5ª Região do Plano de Logística Sustentável da Corte, a criação do Grupo Executivo do TRF5 e a definição das atribuições das Comissões Gestoras e Executivas
do Plano nas Seções Judiciárias de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Impactos do teletrabalho no PLS
A Seção Socioambiental realizou o estudo “Impactos nas Metas e Indicadores do
Plano de Logística Sustentável (PLS) do TRF5 decorrentes da Redução da Força
de Trabalho Presencial”, com o objetivo de apresentar os efeitos que o aumento do percentual de magistrados, servidores e colaboradores atuando em regime
de teletrabalho causou no PLS. Entre os destaques do estudo estão a diminuição
acentuada no consumo de papel (que passou de 2.179 para 41 resmas), copos descartáveis e água envasada. Além disso, houve redução no consumo de energia (de
2.095.155,45 para 1.003.401,91 KWh), água e esgoto.
Campanha Continue Cuidando do Meio Ambiente
A Seção Socioambiental lançou, em 2020, a campanha “Continue Cuidando do Meio Ambiente”, com o objetivo de ajudar quem
estava em teletrabalho, por conta da panemia, com dicas de economia, reaproveitamento de alimentos, cuidados com os resíduos
domiciliares e consumo consciente.
Parceria com o Cesar
Em junho de 2020, o TRF5 renovou, por mais 12 meses, o acordo de cooperação técnica firmada com o Centro de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife (Cesar), para, em parceria, promover o armazenamento de resíduos sólidos voltados à destinação ecológica e
socialmente correta e a sensibilização e conscientização ambiental dos servidores e prestadores de serviços do TRF5 e do Cesar,
além de fomentar programas sociais, voltados, prioritariamente, para as comunidades vizinhas.
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INFRAESTRUTURA
Reformas das sedes das Subseções Judiciárias
de Itabaiana e Estância/SE
Em janeiro e em março de 2020, respectivamente, foram realizadas
as solenidades de entrega das obras de reforma das Subseções Judiciárias de Itabaiana e Estância/SE. Ambas as cerimônias contaram
com as presenças do presidente do TRF5, desembargador federal
Vladimir Souza Carvalho, itabaianense e patrono do Fórum de Itabaiana, e do corregedor regional da Justiça Federal da 5ª Região,
desembargador federal Carlos Rebêlo Júnior.
No Fórum Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, sede da 6ª Vara Federal de Sergipe, foram investidos mais de R$ 1
milhão, desde 2015, para viabilizar obras como recuperação do telhado, impermeabilização da cobertura, revisão das instalações
elétricas e climatização, pintura geral do prédio, paisagismo, reforma do auditório, adequação da sala de espera das audiências,
drenagem da laje do acesso principal, sinalização de emergência, sistema de irrigação, entre outras melhorias.
Já no Fórum Ministro José de Castro Meira (7ª Vara Federal de Sergipe - Subseção Judiciária de Estância), foi investido um montante similar, desde 2017,
para realização de diversas reformas, como correção na estrutura metálica,
recuperação da fachada, ampliação da guarita, construção de nova casa de
lixo, adequação de espaços internos, rebaixamento do forro da sala de espera, troca das luminárias, reforma das redes elétricas, impermeabilização e
climatização de ambientes, pintura e paisagismo.
Todas as obras tiveram como objetivo criar melhores condições de trabalho
para magistrados e servidores e dar mais conforto aos cidadãos.
JFPE realiza cerimônia de inauguração do Edifício-Sede II
Em meados de fevereiro de 2020, a Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) celebrou o
início dos trabalhos no Edifício-Sede II, que antes era usado pela Infraero. Localizado
na Avenida Mascarenhas de Morais, no Bairro da Imbiribeira, o Edifício- Sede II abriga
os Juizados Especiais Federais (JEFs), compostos pelas 14ª, 15ª e 19ª Varas, a Subseção
de Jaboatão dos Guararapes, 29ª e 30ª Varas, além de uma extensão da Subseção do
Cabo de Santo Agostinho, 34ª e 35ª Varas. A realização da mudança para o novo local
deu-se por meio do acordo de compartilhamento do prédio realizado entre a JFPE e a
empresa pública aeroportuária.
O evento contou com a presença de magistrados e servidores da seccional pernambucana, do TRF5, de autoridades do poder
executivo municipal e estadual e representantes de órgãos como do Sistema de Justiça.
Justiça Federal na Paraíba inaugura Subsede no Edifício DCT
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) inaugurou, no início de março de 2020, uma subsede,
localizada na torre sul do Edifício Duo Corporate Towers (DCT), às margens da BR-230, em
João Pessoa. O evento foi prestigiado pelos desembargadores federais Vladimir Carvalho
(presidente do TRF5), Carlos Rebêlo Júnior (corregedor regional) e Rogério Fialho (diretor
da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região). O diretor do Foro da Seção Judiciária
paraibana, juiz federal Bruno Teixeira de Paiva, magistrados da JFPB e outras autoridades
também estavam presentes.
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Usinas fotovoltaicas
O ano de 2021 começou com uma ação importante no quesito responsabilidade
ambiental: a instalação de duas usinas fotovoltaicas, uma na Esmafe e outra no
edifício-sede, ambas com recursos do próprio Tribunal. No telhado da Escola de
Magistratura, foram instalados 132 painéis voltaicos, que servirão para abastecer todo o prédio da Esmafe, gerando uma economia de, aproximadamente,
80% no consumo de energia. Já no edifício-sede, foram montados 144 painéis na coberta do termoacumulador, com o objetivo de
fornecer energia para a área do estacionamento, alcançando quase 100% de economia.
Em fevereiro do mesmo ano, o TRF5 deu mais um passo no que diz respeito à geração de energia limpa e assinou Termo de Cooperação Técnica com a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) para a instalação de nova usina fotovoltaica, totalizando três
unidades de geração de energia. O projeto desta unidade foi selecionado pela Celpe, por meio da Chamada Pública REE 001/2020,
para receber investimentos necessários à implantação. A empresa de energia investirá R$ 220 mil na instalação do equipamento,
que proporcionará uma economia de 104 MWh/ano para o Tribunal.
Acessibilidade
A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRF5, em conjunto com a
SIAP, promoveu uma série de reformas para aprimorar a acessibilidade das instalações do edifício-sede da Corte. A calçada ganhou passarela com piso tátil para
pessoas com deficiência visual, além de rampas de acesso para aquelas com
deficiência física. As adaptações foram feitas no pavimento de circulação de pedestres do TRF5, que vai do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) até a
Polícia Federal, compreendendo uma extensão
de, aproximadamente, 350 metros.
Já os banheiros, foram completamente reformados, tanto para cumprir as normas de acessibilidade quanto para melhorar a estrutura dos locais. As unidades contam com espaço exclusivo para deficientes, com pias, barras e vasos sanitários adaptados. Além disso, foi realizada
a troca de diversos equipamentos, entre eles boxes, pias e torneiras. Na primeira etapa dos
trabalhos, foram contemplados o banheiro masculino do 5º andar e os banheiros feminino e
masculino dos 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º andares.
Nova lixeira
Os resíduos sólidos produzidos pelo Tribunal ganharam novo espaço para armazenamento, com a inauguração de uma lixeira. A
coleta do lixo, antes feita por uma empresa terceirizada, passou a ser realizada pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana
(Emlub), após o TRF5 se adequar às exigências da empresa municipal, como, por exemplo, instalação de ponto de água, ralo de
esgoto e boa iluminação no local. O novo coletor tem capacidade superior a 3.000 litros.
Troca de extintores
Mais de 200 extintores de incêndio do TRF5 passaram por manutenção e recarga, para prevenir danos que um possível incêndio
pode causar e para garantir a segurança do patrimônio e dos servidores.
Isolamento acústico de salas
As salas de consultas médicas do NAS receberam isolamento acústico, com o objetivo de intensificar o sigilo das consultas médicas, odontológicas e de psicologia realizadas na unidade.
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Ampliação do sistema de irrigação
Em mais uma ação que contribuiu tanto com a redução de gastos quanto com
a preservação do meio ambiente, a SIAP realizou os serviços de ampliação do
sistema de irrigação dos jardins do edifício-sede. Foram instalados 66 metros
de tubulação e quatro torneiras, permitindo a irrigação dos jardins do estacionamento até as imediações do bicicletário. Parte da água utilizada vem de
um reservatório, que acumula água das chuvas, e dos drenos do sistema de refrigeração da Ampliação, com capacidade para
armazenar até 70 mil litros de água.
Novo sistema de som
Com o objetivo de melhorar a qualidade do áudio na sala de sessões
do Pleno, o TRF5 inaugurou um novo sistema de som. Foram trocadas
oito caixas antigas por quatro ativas, com qualidade superior, e uma
caixa com retorno para os desembargadores, para melhor captação
de som.

Refrigeração
A SIAP realizou a substituição de equipamentos de refrigeração (Fan Coils)
da central de ar-condicionado do Tribunal, já que os materiais estavam
em uso desde a inauguração do edifício-sede, há 26 anos, e sofreram um
desgaste natural pelo decurso da vida útil.
No edifício-sede, foram instalados 63 equipamentos, sendo uma média de
quatro por andar.

Novo sistema de climatização do Pleno
Em janeiro de 2019, o Pleno do TRF5 inaugurou um novo sistema de climatização, totalmente requalificado. Dois novos splitões,
com capacidade de 25TR, cada um, foram instalados. Antes, funcionavam dois aparelhos com capacidade de 14TR, cada. A troca
garante, dentre outros aspectos, um funcionamento mais independente e uma maior economia de energia.
Limpeza de reservatórios
Serviços de limpeza foram realizados nos reservatórios de água do edifício-sede, da Ampliação e dos Anexos I e II do TRF5. Foram
executadas, entre outras, a escovação, higienização e desinfecção das paredes internas, além da análise bacteriológica de cada
reservatório. No total, 11 reservatórios passaram pela manutenção. A ação foi fundamental para a manutenção periódica dos
reservatórios, com o objetivo de evitar a contaminação biológica, e da qualidade das águas utilizadas.
Reparação das fachadas
As obras de impermeabilização da fachada do edifício-sede tiveram início em fevereiro de 2020. O trabalho de manutenção é
realizado periodicamente, para evitar que a água da chuva penetre na estrutura do prédio.
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Novo sistema de segurança da Biblioteca
Um novo sistema antifurto foi instalado na Biblioteca do TRF5. Os novos equipamentos vão garantir a segurança dos investimentos realizados no acervo da
unidade, que conta com mais de 15 mil livros e 29 mil periódicos, dentre eles,
obras importadas e insubstituíveis.
Instalação de cabo de fibra ótica
O TRF5, através da SIAP, adquiriu um cabo com 12 pares de fibra ótica, para qualificar o sistema de condução de dados digitais, internet
e telefonia do edifício-sede da Corte até a Esmafe. O cabo liga o data
center do TRF5 à Escola de Magistratura, garantindo maior segurança
para esses serviços. Antes, a ligação era feita através dos postes de
iluminação pública existentes entre as duas unidades e, caso ocorresse
um acidente, os serviços da Esmafe ficariam comprometidos.

Espaço de convivência
Uma das salas do Anexo II foi reformada, ganhou uma decoração
especial e foi transformada em um espaço de convivência e descanso para os terceirizados que atuam no Tribunal. O novo ambiente dispõe de ar-condicionado, TV, sofás, mesas, bancos, vestiários
masculino e feminino, armários e quadro de avisos. Além disso,
também foi instalada uma copa, com frigobar, micro-ondas e bebedouro, para que os colaboradores possam fazer suas refeições.
Outras reformas
Foram realizadas reformas, readaptações e readequações de ambientes
administrativos da Corte. Por meio da SIAP, carpetes foram instalados
para ambientação da sala de Inovações da DG e na sala de reuniões
da SA/CPL, além da reparação do forro de gesso em salas do edifício-sede e do Anexo II. Para a instalação do TRFMED, na Ampliação, também
foram implantadas divisórias de gesso e portas. Ainda na Ampliação,
novas salas foram instaladas, para a acomodação da Seção de Arquivo e
Documentação, Seção de Almoxarifado e Central de Descarte de Papéis.
Tanto no edifício-sede quanto na Ampliação, por conta das medidas sanitárias de prevenção contra a Covid-19, também foram
instaladas barreiras de acrílico nos locais de atendimento ao público. Ainda dentro do projeto de readequação das unidades da
Corte, o TRF5 transferiu a Subsecretaria de Precatórios, que antes funcionava no terceiro andar do edifício-sede, para a área da
Ampliação. Com a mudança, foi possível expandir o espaço destinado às equipes de Tecnologia da Informação.
Economia de energia
Cerca de 170 lâmpadas dicroicas comuns foram substituídas, nos corredores dos andares do edifício-sede, por outras com tecnologia LED. As
novas lâmpadas são 80% mais econômicas.

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO
Gabinete da Revista
Revista de Jurisprudência
O Gabinete da Revista, coordenado pelo desembargador federal Leonardo Carvalho,
lançou, em julho de 2019, a 139ª edição da Revista de Jurisprudência (versão digital),
em novo formato. As novidades conferidas à publicação foram uma forma de oferecer
aos usuários a compilação das principais decisões dos colegiados da Corte de maneira
mais prática, dinâmica e transparente.
Com as mudanças, os julgados estão elencados por órgão colegiado, com a compilação das decisões de cada uma das quatro Turmas de Julgamento e do Pleno; as deliberações das Turmas Ampliadas foram inclusas; e as decisões históricas, que marcaram
a trajetória da Corte, além de perfis dos desembargadores, foram organizados.
Com divulgações bimestrais, o periódico contou com 11 publicações, entre os anos de
2019 e 2020.

Edição especial da Revista de Jurisprudência
O Gabinete da Revista lançou, em março de 2020, a edição especial da Revista de Jurisprudência
- Conflitos de Competência. A coletânea contemplou o inteiro teor de 30 conflitos de competência
julgados por este Tribunal, como solução aos questionamentos havidos, sobretudo, entre juízes
federais, entre juízes federais da Vara Comum e dos Juizados Especiais Federais, e entre juízes da
Justiça Federal e da Justiça Estadual Comum.

Ementário de Jurisprudência das Turmas Ampliadas
A versão digital do Ementário de Jurisprudência das Turmas Ampliadas do TRF5 foi disponibilizada em outubro de 2020. A publicação, inédita no judiciário brasileiro, é composta por 63
ementas, decorrentes de julgamentos realizados entre 2019 e 2020, pelas quatro Turmas da
Corte, e que estão distribuídas entre as matérias de direito administrativo, civil, constitucional, previdenciário, processual civil e tributário.

Homenagem ao desembargador federal Lázaro Guimarães
Em janeiro de 2021, o decano do TRF5, desembargador federal Lázaro Guimarães, decidiu se aposentar. Em razão disso, algumas homenagens foram feitas, a exemplo de
uma revista temática e comemorativa, organizada pela equipe do Gabinete da Revista,
sob a coordenação do diretor da unidade, desembargador federal Leonardo Carvalho, e
de um webinário promovido pela Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe)
e pela Associação de Juízes Federais da 5ª Região (Rejufe).
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A revista conta com mais de 500 páginas e foi publicada tanto na versão digital quanto impressa. O documento contém fotos
pessoais do magistrado, o decreto de nomeação e o termo de posse no TRF5, o currículo, além de depoimentos de mais de 20
magistrados que atuaram com Guimarães no Tribunal, entre eles ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro do STJ
emérito, desembargadores federais do TRF5 e desembargadores federais eméritos da Corte. A publicação reúne, ainda, mais de
30 acórdãos exarados por Guimarães entre os anos de 1989 e 2020.
Já o ciclo de estudos “O papel dos tribunais: Corte de justiça ou corte de precedentes”, foi através de plataforma digital, com
palestras do próprio Guimarães, do ministro emérito do STJ, Castro Meira, do juiz federal Frederico Koehler e do professor Edvaldo
Brito.

Divisão de Comunicação Social
A rotina da Divisão de Comunicação Social (DCS) inclui a produção diária de notícias sobre as atividades administrativas da Corte
e as decisões dos desembargadores. Em 2020, por razões orçamentárias e de logística, a publicação do jornal mural TRF Hoje
e da revista Argumento foram suspensas, mas as matérias ganharam novas plataformas. Confira as mudanças e as principais
atividades:
TRF5 Notícias e TRF5 Hoje
Os avanços tecnológicos, advindos da revolução digital, modificaram as formas e a velocidade da comunicação. Assim, a DCS
readaptou os canais de comunicação interna e externa da Corte.
O Jornal Mural, que era impresso diariamente, deu lugar ao TRF5
Notícias, um boletim on-line, divulgado todas as quartas-feiras, via
e-mail e WhatsApp. Além disso, as notícias diárias são compiladas
no TRF5 Hoje, enviado todos os dias por WhatsApp.
Além da adequação à nova realidade tecnológica, as medidas estão alinhadas ao Plano de Logística Sustentável (PLS) do TRF5, que
tem, entre seus objetivos, a racionalização do consumo e a eficiência do gasto público diretamente relacionadas aos indicadores
“Papel” e “Impressões”.
Política de Comunicação da Justiça Federal da 5ª Região
O desembargador federal Vladimir Carvalho instituiu, por meio do Ato nº 317/2019, a Política de
Comunicação Social da Justiça Federal da 5ª Região, que regulamenta a comunicação institucional, no âmbito interno e externo, garantindo o seu alinhamento aos princípios da Administração
Pública, ao Regimento Interno do TRF5 e ao Planejamento Estratégico da Justiça Federal.
Pesquisa de opinião
Para saber a opinião dos servidores sobre o trabalho realizado pela Divisão de Comunicação Social (DCS) do TRF5, o setor realizou
uma pesquisa interna, visando a ouvir os diversos públicos internos, de modo a qualificar a comunicação entre a Administração,
os magistrados e os servidores. O resultado foi divulgado em junho de 2019 e revelou, entre outros aspectos, quais os veículos
preferidos dos leitores, os assuntos de mais interesse e o índice de satisfação com a quantidade e a qualidade das informações
publicadas.
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Painel Digital
Em agosto de 2019, entrou no ar o Painel Digital, novo canal de comunicação
do TRF5, implantado para ampliar a publicação, a circulação e o alcance de
conteúdos, através de imagens, textos e vídeos. O projeto visa a divulgar, de
forma objetiva, as informações referentes à Justiça Federal na 5ª Região.
Cartilha sobre Teletrabalho
Em março de 2020, a Divisão de Comunicação Social do TRF5, em parceria com a Seção de Comunicação
da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE), elaborou uma cartilha com dicas e informações sobre o teletrabalho, considerando que essa modalidade de funcionamento era uma novidade para quase todos os
magistrados, servidores e colaboradores da Justiça. O documento visou a auxiliar a adaptação da força
de trabalho a esta nova, excepcional e temporária realidade.

Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça
O TRF5, por meio da Divisão de Comunicação Social, venceu o
XVIII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça (PNCJ), na categoria Mídia Impressa, com a revista Argumento. A premiação,
concedida pelo Fórum Nacional de Comunicação de Justiça
(FNCJ), reconhece os melhores trabalhos realizados pelas assessorias de comunicação de todos os órgãos do Sistema de
Justiça do País.
Essa foi a quarta vez que o TRF5 ganhou o PNCJ, tendo sido vencedor, também, nos anos de 2013, com a Argumento; 2016, com a
reportagem “Canabidiol: a luta jurídica pela saúde”; e 2018, nas
categorias Mídia Impressa, com a revista Argumento, e Reportagem Escrita, com a matéria “A judicialização da saúde no banco
dos réus”.

Biblioteca
Aquisição de novos livros
Em dezembro de 2019, a Biblioteca do TRF5
adquiriu 420 novos livros. As obras abrangem
áreas como Direito Administrativo, Constitucional, Empresarial, Penal, Civil e Processo
Civil.
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MEDALHA PONTES DE MIRANDA
O TRF5 realizou, em outubro de 2019, a cerimônia de outorga da Medalha da Ordem do Mérito Pontes de Miranda,
a mais alta condecoração concedida pela Corte. Várias
autoridades jurídicas e políticas prestigiaram o evento,
que aconteceu no Salão do Pleno do TRF5. Nesta edição,
foram agraciados com a comenda o desembargador federal Manoel Erhardt e os advogados Evilásio Feitosa da
Silva e José Francisco da Rocha.

SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Parceria com o Exército Brasileiro
Em 2019, o agente de segurança Jorge Belarmino de Lima,
do quadro de pessoal da Subsecretaria de Segurança Institucional (SSI), participou do Estágio de Segurança de Autoridade. Em 2019 e 2020, dois agentes de segurança participaram do Estágio de manutenção de armamento leve.
Ambos os estágios foram realizados no Exército Brasileiro.

Aquisição de equipamentos
Com o objetivo de equipar devidamente os servidores da área de segurança da Corte para a realização das atividades laborais, a
SSI adquiriu Equipamentos de Proteção Individual (EPI), além de materiais de comunicação e de sinalização, tais como: coletes à
prova de bala, sinalizadores, lanternas táticas, rádios portáteis de comunicação e detector de metal portátil.
Recadastramento de usuários do estacionamento
Com o objetivo de melhorar o controle do acesso de veículos às áreas de estacionamento do TRF5, e buscando formas de ampliar
a segurança do Tribunal, a SSI realizou o recadastramento dos veículos que utilizam o espaço. Entre as medidas adotadas, foi
publicada a Instrução Normativa nº 4/2019, que dispõe sobre o uso e controle do estacionamento do edifício-sede e do Anexo I
(Esmafe) do Tribunal, e a utilização de adesivos, com cores diferentes, para identificar e distinguir os veículos que acessam e
utilizam o estacionamento no edifício-sede e na Esmafe.
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Curso de atualização de segurança
Agentes da SSI participaram, em setembro de 2019, do Módulo I do Curso de Atualização em Segurança - Armamento e Tiro. O
curso teve carga horária de 15h/a e foi dividido em três turmas.
Curso de aperfeiçoamento
Agentes de segurança do TRF5 e das Seções Judiciárias vinculadas participaram, em novembro de 2019, do “Curso Básico de Técnicas Operacionais”, como
parte do projeto estratégico “Fortalecimento da Segurança Institucional no
Conselho e na Justiça Federal”, do Conselho da Justiça Federal (CJF).

Uso de desfibrilador
A SSI promoveu, em março de 2020, um treinamento para uso do equipamento Desfibrilador Externo Automático (DEA). O curso fez parte do Plano Anual
de Capacitação dos Agentes de Segurança do Tribunal. O capitão do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar de Pernambuco, Marcillo Dourado, e a médica
cardiologista do NAS, Maria Catarina Guerra, realizaram instrução sobre o
uso do instrumento utilizado nos primeiros socorros das emergências cardiológicas.

Curso de tiro
Os 25 servidores do TRF5 detentores do porte de arma institucional participaram,
em outubro de 2020, de treinamentos para o manejo hábil e seguro de armas de
fogo. Os agentes realizaram disparos em diversas condições de distância e controle de tempo. Além disso, a capacitação, realizada em parceria com o Exército
Brasileiro, contou com uma revisão das normas de segurança no manuseio das
armas.

Academia SSI
Os servidores da área de segurança da Subsecretaria Segurança Institucional (SSI) ganharam um novo espaço para a
realização de atividades físicas, fundamentais para a saúde e o desempenho das suas funções. Após uma parceria
com a Polícia Federal de Pernambuco, que cedeu instrutor
e equipamentos, foi montada uma sala de exercícios, com
equipamentos de musculação, esteiras, bicicletas e vários
outros módulos necessários ao aprimoramento físico dos
servidores. Em 2020, devido à pandemia, as atividades na
Academia foram suspensas.
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Precatórios e RPVs
RPVs e Precatórios 2019
De janeiro a dezembro de 2019, foram pagos R$ 4.489.214.211,57
em Precatórios e Requisições de Pequeno Valos (RPVs). Foram R$
2.071.258.485,11 correspondentes às RPVs, para beneficiários dos
estados da 5ª Região. Já em precatórios, foram R$ 2.417.955.726,46,
pagos a 15.938 jurisdicionados na 5ª Região.
RPVs e Precatórios 2020
O TRF5 liberou, de janeiro a dezembro de 2020, o pagamento de
R$ 5.143.981.685,86 em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
(RPVs). O balanço referente a Precatórios apontou o pagamento de R$ 2.150.544.061,05 a jurisdicionados dos seis estados que
compõem a 5ª Região. Em RPVs, foram R$ 2.229.530.062,65, pagos a 361.177 beneficiários.

Corregedoria
Durante o biênio 2019-2020, a Corregedoria do TRF5 realizou correições ordinárias nos processos físicos e eletrônicos das seis
Seções Judiciárias vinculadas, sendo as atividades realizadas de modo completamente virtual nas Seções Judiciárias do Ceará
e do Rio Grande do Norte, devido à pandemia da Covid-19. Os relatórios com os resultados dos trabalhos foram apresentados ao
Conselho de Administração do Tribunal e ficam disponíveis no site da Corte, na área destinada às ações da Corregedoria.
Também foram divulgados o balanço das conciliações realizadas pelos Centro Judiciários de Solução Consensual de Conflitos e
Cidadania (Cejuscs) em toda a Justiça Federal da 5ª Região. Os números englobam audiências pré-processuais e processuais.
Durante o biênio, a SJAL, através do Cejusc de Maceió, realizou 396 audiências, totalizando 103 acordos e R$ 762.324,94 em valores homologados. Já a SJCE, por meio dos Cejuscs de Fortaleza e Juazeiro do Norte, promoveu 5.886 audiências, resultando em
2.750 acordos e R$ 80.327.451,78 em valores homologados. Na SJPB, o Cejusc de João pessoa contabilizou 5.857 audiências, 3.862
acordos realizados e R$ 24.303.250,20 em valores homologados.
Juntos, os Cejuscs de Recife, Caruaru e Petrolina, da SJPE, totalizaram 3.301 audiências, com 1.405 acordos e R$ 30.144.872,70
em valores homologados. Já a SJRN, através do Cejusc de Natal, alcançou a realização de 7.881 audiências, que resultaram em
3.332 acordos e R$ 221.392.131 em valore homologados. Por fim, a SJSE, que promoveu 1.184 audiências e 401 acordos, somando
R$ 2.676.571,90 em valores homologados.
Assim, a Justiça Federal da 5ª Região totalizou 24.505 audiências, 11.853 acordos e R$ 359.606.602,62 em valores homologados.
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