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Mutirão de conciliação promove 77 
acordos em Palmares

TRF5 se destaca por uso de sistemas de 
controle dos processos sobrestados

Revista Parahyba 
Judiciária

Conciliação 
na JFRN
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de Fevereiro
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Sintrajuf promove 
ato nacional
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Núcleo de Repercus-
são Geral e Recur-

sos Repetitivos (NURER), 
vinculado à Subsecre-
taria de Recursos Extra-
ordinários, Especiais e 
Ordinários (SREEO)  do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, 
vem se destacando pela 
organização e uso de 
sistemas de controle dos 
processos sobrestados, 
tanto os físicos (Esparta), como 
os eletrônicos (PJe). Ontem, uma 
equipe do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco esteve na SREEO 
para conhecer o trabalho que 
está sendo realizado nesta Cor-
te. Na última quinta-feira (18), o 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
e os demais tribunais regionais 
federais conheceram, por meio 
de videoconferência organizada 
pela Secretaria Judiciária do TRF5, 
a funcionalidade utilizada para o 
controle dos processos sobresta-
dos no PJe. A abertura da reunião 
foi feita pela diretora do Foro da 
Seção Judiciária de Pernambuco, 

A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) 
divulgou o resultado do mutirão de con-
ciliação realizado em janeiro, na 26ª Vara 
Federal de Pernambuco (JFPE), localizada 
em Palmares. No total, foram 77 acordos 
firmados, sendo 52 em ações previdenci-
árias e 25 em ações cíveis de autoria do 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT). Para o juiz subs-

tituto da 26ª Vara, Isaac Batista, o resul-
tado do mutirão foi positivo. “Tivemos 
um baixo número de ausências e conse-
guimos homologar um bom número de 
acordos. Nos demais casos em que não 
houve conciliação, os processos já foram 
julgados de imediato”, explica o juiz, que 
pretende repetir a iniciativa em abril. 
(Com informações da ASCOM/JFPE)

juíza federal Joana Carolina, ges-
tora do Projeto de Ferramenta de 
Controle Gerencial dos Processos 

Até a próxima sexta-feira (26), 
600 audiências de conciliação 
estarão ocorrendo na Justiça 
Federal no Rio Grande do Nor-
te (JFRN). O trabalho faz parte 
das aulas práticas do Curso de 
Formação de Conciliadores, que 
teve início na semana passada. 
O curso teórico da formação 
de conciliadores foi ministra-
do pelo juiz federal Dartanhan 
Rocha (JFCE).

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) está recebendo, até o dia 
31 de março, artigos para publi-
cação na Revista Parahyba Judici-
ária. O tema da décima edição é 
sobre o “Novo Código de Proces-
so Civil”. Mais informações por 
meio do telefone (83) 2108-4005 
ou pelo e-mail: revista_federal@
jfpb.jus.br.

O Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal de Per-
nambuco (Sintrajuf-PE)  lembra 
que amanhã (25) será realizado 
um ato nacional, em repúdio aos 
10 anos sem reposição salarial da 
categoria. Às 10h, a manifestação 
acontece no TRT; e no TRF5 será 
realizada às 13h e, por fim, às 16h 
no TRE.

Sobrestados, o qual faz 
parte do macrodesafio 
Gestão das Demandas 
Repetitivas e dos Gran-
des Litigantes do CJF.
Paradigmas – O NURER 
é responsável pelo ge-
renciamento dos recur-
sos sobrestados, ou seja, 
processos que estão 
suspensos aguardando 
julgamento dos recursos 
paradigmas pelos tribu-

nais superiores (STJ e STF), pelas 
sistemáticas da repercussão geral 
e dos recursos repetitivos. 


