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eve início no último sábado 
(13), o segundo mutirão deste 
ano da Subsecretaria de Re-

cursos Extraordinários, Especiais e 
Ordinários (SREEO) do TRF5, que 
tem por objetivo dar continuida-
de ao mutirão de admissibilidade 
realizado nos meses de novembro 
e dezembro de 2010 e fevereiro 
deste ano, para diminuir o núme-
ro de processos em tramitação na 
SREEO. Serão 12 sábados de servi-
ço extraordinário, com 28 servido-
res da SREEO e de vários setores 
vinculados à Secretaria Judiciária, 
para realizar, entre outras ações, 
juntada dos agravos como petição 
nos autos, intimação do agravado 

para contraminuta e publicação 
dos respectivos expedientes. No 
mutirão anterior, realizado durante 
oito sábados, no período de 30 de 
abril a 18 de junho, foram junta-
das 5.964 petições, quase todas 
referentes ao setor de agravos, 
escolhido como o primeiro local a 
ser objeto do mutirão em razão da 
possibilidade de envio dos proces-
sos para as instâncias superiores 
ou varas de origem, com uma di-
minuição imediata da quantidade 
total de processos.
Acúmulo - De acordo com a di-
retora da SREEO, Luciana Porto 
de Araújo, o mutirão também 
visa organizar os processos exis-

SREEO realiza segundo mutirão
tentes, de forma 
a proporcionar 
uma melhoria no 
atendimento aos 
advogados, pro-
curadores e juris-
dicionados. Para 
se ter uma ideia 
do volume de 
petições que che-
gam a SREEO, de 1º de abril a 25 
de julho deste ano foram 12.751 
petições. “Entre os fatores que 
geraram o aumento e acúmulo na 
quantidade de processos na SRE-
EO está a adoção, em 2 de janeiro 
do ano passado, pelo Superior 
Tribunal de Justiça, do recurso 

especial digitalizado, o que pro-
porcionou a interdição da remessa 
dos processos físicos com recurso 
especial admitido e agravos de 
instrumento oriundos de recursos 
especiais inadmitidos da SREEO ao 
Superior Tribunal de Justiça”, es-
clareceu.

Ainda estão abertas as ins-
crições para a nova turma do 
programa Vigilantes do Peso, 
que começa nesta segunda-
-feira (22), no TRF5. Durante 12 
semanas, as reuniões acontece-
rão na Sala das Turmas Norte, 
das 11h às 12h.  Nos encontros, 
os participantes são guiados 
pelo programa At Work, que 
aborda a reeducação alimentar 
e o bem estar. Para se inscrever, 
ligue para o ramal 9418.

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
disponibilizou, em seu site, o 
novo peticionamento eletrônico 
de ações e recursos em trâmite 
na Corte. O antigo sistema ainda 
estará em funcionamento durante 
o período de aproximadamente 45 
dias. Nesse período, os dois siste-
mas estarão funcionando simul-

taneamente. A previsão é de que 
no início do mês de outubro, ape-
nas a nova ferramenta poderá ser 
utilizada pelo usuário. A fase de 
teste objetiva aproximar o usuário 
à nova aplicação. O peticionamen-
to eletrônico poderá ser acessado 
por advogados, procuradores, de-
fensores e cidadãos. (Fonte: STF)

Estão abertas até o dia 26 de 
agosto as inscrições para o pro-
cesso seletivo destinado ao pre-
enchimento de quatro vagas, 
mais cadastro de reserva, para 
conciliadores dos Juizados Espe-
ciais Federais da Seção Judiciária 
de Alagoas, sediados na capital. 
As inscrições deverão ser feitas 
na 9ª Vara Federal da SJAL, no 

Novo peticionamento eletrônico 
em fase de testes no STF

horário de 12h às 18h. Poderão 
participar da seleção bacharéis 
em Direito e estudantes matri-
culados no curso de Direito de 
quaisquer faculdades sediadas 
em Maceió, devendo estes últi-
mos, quando da inscrição na sele-
ção, comprovar que se encontram 
regularmente matriculados, no 
mínimo no 4º período do curso.

Inscrições para conciliador na JFAL

Vigilantes do Peso: 
últimas vagas 
para nova turma


