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TRF5 lança “Portal de Atendimento no Gabinete”

JEFsPrêmio

de Fevereiro

SEGUNDA

Aniversariantes

s Centros Judici-
ários de Solução 

Consensual de Conflitos 
e Cidadania (CEJUSCs), 
instalados nas Seções 
Judiciárias da 5ª Região, 
realizaram, no ano de 
2018, homologações de 
acordos de conciliação 
em valor total superior a 
R$ 94.000.000,00. Foram 
19.205 audiências que 
resultaram em 9.475 acordos. Os 
dados incluem as audiências pré-
-processuais, as designadas nos 
termos do art. 334 do CPC e ou-
tras fases do processo. O CEJUSC-
-RN efetuou o maior número de 

CEJUSCs da 5ª Região homologam 
mais de R$ 94 milhões

Em mais uma iniciativa para apri-
morar as rotinas de trabalho nos 
gabinetes dos desembargado-
res do TRF5, a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) 
desenvolveu o “Portal de Atendi-
mento no Gabinete”, um sistema 
eletrônico para auxiliar no aten-

Juiz Federal André Vieira de 
Lima

SJRN
Clóvis Lourenço de Araújo
Seção de Reprografia

audiências: 8.783, com um total 
de 3.588 acordos. No Recife, ocor-
reram 2.526 audiências com a 
realização de 1.385 acordos. Em 
Pernambuco, o CEJUSC de Caru-
aru realizou 102 audiências, che-

gando a 62 acordos. Já 
o de Petrolina efetivou 
202 acordos em 544 au-
diências. No CEJUSC-PB, 
em João Pessoa, foram 
realizados 2.769 acordos 
em 4.127 audiências. No 
CEJUSC-AL, em Maceió, 
foram 48 acordos em 191 
audiências. No CEJUSC 
de Fortaleza/CE, as 2.529 
audiências de conciliações 

realizadas resultaram em 1.316 
acordos. Já em Juazeiro do Norte/
CE ocorreram 26 acordos, realiza-
dos em 43 audiências. No CEJUSC 
de Aracaju/SE, 79 acordos foram 
efetivados em 360 audiências.

dimento a advogados e partes em 
processos que tramitam no Tribu-
nal. A ferramenta, ainda em fase 
de testes, foi implantada no Ga-
binete do desembargador federal 
Leonardo Carvalho, idealizador do 
projeto. De acordo com o magis-
trado, antes, a cada visita do advo-

gado para despachar processo ou 
entregar memoriais, por exemplo, 
eram preenchidas fichas de papel 
com os dados do visitante. A no-
vidade vai dar mais celeridade ao 
fluxo interno dos documentos do 
Gabinete, uma vez que todas as 
ações serão informatizadas. Carva-

lho destacou, ainda, o cuidado 
com a questão ambiental. “Era 
impressionante o volume de 
papel gerado. Há uma preo-
cupação nossa, já seguindo 
orientações do planejamento 
estratégico da Justiça Federal, 
de emprestarmos uma atenção 

Previdência – Servidores do 
TRF5 participaram, na última 
quinta-feira (21), do Seminá-
rio “Reforma da Previdência 
e Migração do Regime Pre-
videnciário”. O objetivo foi 
esclarecer dúvidas acerca da 
possibilidade de migração de 
regime previdenciário para 
servidores que ingressaram 
no serviço público antes de 4 
de fevereiro de 2013. O prazo para 

O juiz federal 
Leonardo Cou-
tinho é o novo 
coordenador 
dos Juizados 
Especiais Fe-
derais em Per-
nambuco. A 
indicação do 
magistrado 

foi apresentada pelo coordenador 
dos Juizados Especiais Federais da 
5ª Região, desembargador federal 
Élio Siqueira Filho, na sessão do 
Pleno realizada na última quarta-
-feira (20), obtendo aprovação por 
unanimidade. Coutinho passou 
a ocupar a função anteriormente 
ocupada pela juíza federal Marília 
Ivo Neves.

Prorrogadas, até o dia 11/03, as 
inscrições para o I Prêmio Equida-
de de Gênero no Sistema de Justi-
ça, cujo objetivo é selecionar ca-
sos de sucesso e premiar práticas 
institucionais bem sucedidas em 
matéria de equidade de gênero. 
Os trabalhos podem ser inscritos 
pelo e-mail: premio@ajufe.org.br. 
Mais informações no site: www.
ajufe.org.br.

significativa à parte ambiental, à 
sustentabilidade”, salientou.

se manifestar pela migração se en-
cerra no dia 29/03.


