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Workshop debate repercussão geral e demandas 
repetitivas 

Treinamento PJe 2.X

Quinta Jurídica i9 na JFRN

Desenvolvimento 
Gerencial de Setembro

TERÇA

Aniversariantes
Será realizado nos dias 8 e 9 de 
outubro, no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em Brasília/DF, 
o workshop “Repercussão geral, 
casos repetitivos e incidente de 
assunção de competência”. O 
objetivo do evento, que será pro-
movido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), em parceria com 

Cláudio Valença Porto Filho
Gab. Des. Fed. Roberto Machado
Valdeíra Mônica de Melo
Subsecretaria de Recursos
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Divisão de Comunicação Social

era do papel e dos arquivos 
físicos está com os dias con-

tados na Justiça brasileira. 
O anuário estatístico Justiça em 
Números 2018, produzido pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), mostra uma crescente ten-
dência da virtualização das ações 
judiciais. Em 2009, quando foi 
iniciada a pesquisa estatística, os 
processos virtuais somavam ape-
nas 11,2%. Em 2017, o percentual 
já alcançava a marca de 79,7%.
No caso do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, de 
acordo com a Secretaria Judiciária, 

a Comissão de Ministros Gestora 
de Precedentes do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e com o Núcleo 
de Apoio à Repercussão Geral do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
é proporcionar o intercâmbio de 
experiências entre os Núcleos de 
Gerenciamento de Precedentes 
dos tribunais de todo o País, fo-

mentando o debate 
sobre o funciona-
mento do sistema de 
julgamento de de-
mandas repetitivas e 
de produção de precedentes judi-
ciais consolidado pelo Código de 
Processo Civil de 2015. Participam 
do workshop o vice-presidente do 

o percentual de novos casos 
ingressos pelo Processo Judi-
cial Eletrônico (PJe) no mês de 
agosto deste ano foi de 89%, 
apresentando crescimento em 
relação ao mesmo período de 
2017, que era 77%. Na Primei-
ra Instância o número é ainda 
maior: 99%.
Estatísticas – A Secretaria Ju-
diciária do TRF5 disponibiliza 
dados estatísticos consolida-
dos. Os números podem ser 
conferidos na área “Serviços 
Públicos”, inserida no lado di-
reito do site do Tribunal.

TRF5, desembarga-
dor federal Cid Mar-
coni, o juiz federal 
auxiliar da Vice-
-Presidência, Luiz 

Bispo, e a diretora da Subsecre-
taria de Recursos Extraordinários, 
Especiais e Ordinários – SREEO do 
Tribunal, Rejane Delgado

A Seção Judiciária do Ceará (SJCE) 
promove, hoje (25), das 9h30 às 
12h30, no auditório do seu edi-
fício-sede, treinamento sobre o 
Sistema Processo Judicial Eletrô-
nico (PJe) versão 2.X, destinado 
a advogados e procuradores. A 

O Quinta Jurídica i9, projeto de 
extensão da Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte (JFRN) e do 
núcleo da Escola de Magistratura 
Federal no Estado, prossegue com 
inscrições abertas. Estão sendo 
oferecidas duas linhas de pesqui-

Será concluído, esta semana, o 
curso de Desenvolvimento Ge-
rencial destinado aos servidores ocupantes de cargos de direção no 
TRF5. São duas turmas, uma com encontros às segundas e quartas e 
a outra, às terças e quintas-feiras. O tema do treinamento, “Lidando 
com situações difíceis: Gerenciado os ingeríveis e conduzindo mu-
danças”, tem como objetivo identificar os comportamentos eficazes 
frente ao conflito; gerenciar situações e pessoas difíceis; desenvolver 
competências interpessoais para acompanhar as pessoas e equipes 
nas transições; e identificar os temas sensíveis etc.

utilização do sistema será obriga-
tória a partir do dia 1º de outubro, 
para a propositura e a tramitação 
de novos processos no âmbito da 
35ª Vara Federal (Juizado Especial 
Federal da Subseção Judiciária de 
Maracanaú). 

sa para estudo: blockchain (uma 
forma de validar transações ou 
registros) e inteligência artificial. 
As aulas acontecerão por meio 
telepresencial, mensalmente. O 
público-alvo é integrado por es-
tudantes e profissionais das áreas 
jurídica, tecnológica e afins. As va-
gas são limitadas para participan-
tes do Norte e Nordeste do País. 
Saiba mais: www.jfrn.jus.br

Cresce número de processos 
eletrônicos no TRF5

FOTO: AGÊNCIA CNJ

FO
TO

: J
O

RG
E 

CH
AV

ES


