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JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
6º andar

PORTARIA Nº 655/2021
Altera a composição da Comissão Gestora do Plano de Logística
Sustentável da Seção Judiciária do Paraná, anteriormente nomeada pela
Portaria DF 296/2020.

O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, resolve:
Art. 1º A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da Seção Judiciária do
Paraná, instituída pela Portaria DF 283/2016, passa a ser composta pelos seguintes membros divididos em
seis grupos executores especializados:
I - COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS (com as atribuições de planejar,
definir e acompanhar ações relativas a políticas de compras e contratações públicas a fim de alinhá-las aos
valores da Justiça Federal estabelecidos na Resolução CJF 313/2014, em especial Responsabilidade
Ambiental; observar a integração dos aspectos ambientais, econômicos e sociais do desenvolvimento
sustentável; definir e apurar indicadores de desempenho periodicamente)
Presidência: Marcos Venício Holanda (Supervisor da Seção de Compras)
Luciane Cristina Muller (Oficial de Gabinete da Direção do Foro)
Rodrigo de Souza Loro (Supervisor da Seção de Contratos)
Sabrina Fernandes Arduíno (1ª Turma Recursal)
II - RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTES (com as atribuições de
planejar e acompanhar ações que instituam práticas de consumo responsável, sustentável e racional dos
recursos da Justiça Federal do Paraná e que combatam todas as formas de desperdício dos bens públicos e
recursos naturais, bem como definir e apurar indicadores de desempenho periodicamente)
Presidência: Mariana Almeida Passos de Freitas (Supervisora da Seção de Feitos
Ambientais, Agrários e Criminais da 11ª Vara)
Werveson Jaques Rocha (Supervisor do Setor de Manutenção Predial)
Osvaldo Haruo Takeya (Supervisor da Seção de Almoxarifado)
Fabiola Ratton Kummer (21ª Vara Federal de Curitiba)
III - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (com as atribuições de desenvolver
ferramentas de melhoria da qualidade de vida no trabalho que estimulem o desenvolvimento pessoal e
profissional dos colaboradores e o aprimoramento das condições e instalações físicas da Justiça Federal do
Paraná)
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Presidência: Allan Berno Carvalho (Supervisor da Seção de Saúde)
Rogério Rossler Afonso (Diretor do Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento
Humano)
Laura Cristina Coelho Schabatura (Supervisora do Núcleo de Acompanhamento e
Desenvolvimento Humano)
Paula Chueire Lopes de Barros (Supervisora-Assistente do Setor de Promoção à Saúde)
IV - CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL (com as atribuições de sensibilizar e
capacitar o corpo funcional, força de trabalho auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas,
para o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental no âmbito da instituição; bem como
definir e apurar indicadores de desempenho periodicamente)
Presidência : Aline Soares Pereira de Menezes (Supervisora da Seção de Ensino à
Distância)
Ana Maria Ribelato Stangarlin (Supervisora da Seção de Desenvolvimento Humano)
Diego Ricardo Lopes Venâncio (Supervisor-Assistente do Setor de Apoio à Capacitação)
V - ELIMINAÇÃO SUSTENTÁVEL E GESTÃO DE RESÍDUOS (com as atribuições
de planejamento, acompanhamento e promoção de ações para redução da geração de resíduos, sua
destinação adequada, coleta seletiva, e inclusão socioeconômica de catadores/coletores de materiais
recicláveis, bem como definir e apurar indicadores de desempenho)
Presidência: Andrea Vilatore Assef (Assessora da Direção do Foro)
Pedro Silvestre Bueno (Supervisor da Seção de Apoio e Logística)
Eduardo Tochetto (Supervisor-Assistente do Setor de Projetos - NAO)
Andréia Martinez de Mello Vianna Mommers (3ª Vara Federal de Curitiba)
VI - SENSIBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL, RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS e
DIVULGAÇÃO (com as atribuições de planejamento, acompanhamento e promoção de ações para a
construção de uma nova cultura institucional, criando o ambiente propício para a implementação eficiente,
eficaz e efetiva das ações de iniciativa dos grupos executivos, além de estabelecer parcerias
interinstitucionais para viabilização de sua execução e criar estratégias de divulgação e fomento da
disseminação de boas práticas entre os agentes envolvidos)
Presidência: Marina Constantino Max (Diretora de Secretaria da 7ª Vara de Londrina)
Wagner Caetano Bruginski (Diretor de Secretaria da 11ª Vara Federal de Curitiba)
Valéria Cristina Cabello Araújo (Supervisora da Seção de Comunicação Social)
Andréa de Souza Baggio (Supervisora da Seção de Planejamento e Gestão)
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as portarias
anteriores incompatíveis.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Kravetz, Juiz Federal Diretor do Foro, em
14/06/2021, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 5640821 e o código
CRC A9BC75DE.
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