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Com uma
abordagem sobre o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o
servidor do TRF5 Hélio Cavalcanti de
Siqueira Campos defendeu sua
dissertação de Mestrado pela UFPE,
intitulada “Controle Externo do Poder
Judiciário e a Atuação do CNJ nos
Estados da Federação: as Propostas
Atuais de Gestão em Pernambuco e
outros Estados”. Em sua defesa, Hélio
tratou da forma como o controle
externo, através do CNJ, atua na
gestão dos Tribunais, com o objetivo
de diminuir a burocracia  para torná-los
cada vez mais céleres, inclusive
fazendo uso de novas tecnologias
como ferramenta dessa melhoria.

Hélio Campos

A partir do dia 22 de
dezembro, os processos
autuados no TRF5 vão
receber uma nova
numeração para atender à
Resolução nº 65 do
Conselho Nacional de
Justiça, que estabelece a
padronização do número
processual. A resolução
prevê uma numeração
única de processos no
âmbito do Poder Judiciário
brasileiro, que deverá
seguir a estrutura
NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO. Para
melhor entender a mudança, é preciso
observar cada um dos campos a serem
preenchidos. O campo N (com sete
dígitos) identifica o número sequencial
do processo por unidade de origem e o
dígito verificador será identificado no
campo D (com dois dígitos), enquanto o
ano do ajuizamento do processo será
preenchido no campo A (quatro dígitos).
O campo J (com um dígito) deverá
identificar o órgão ou segmento do
Poder Judiciário, o campo TR (dois
dígitos) é destinado ao Tribunal
respectivo e o campo O (quatro dígitos)

Numeração processual será
padronizada a partir de dezembro

servirá para identificar a
unidade de origem do
processo no 1º grau, o que
na Justiça Federal
corresponde às Seções e
Subseções Judiciárias. Para
a diretora da Secretaria
Judiciária do TRF5, Telma
Motta, “a padronização visa
melhorar a administração da
justiça e, consequente-
mente, a prestação
jurisdicional”. Mais
informações: www.trf5.jus.br.

Foram prorrogadas,
até o dia 27 de novem-
bro, as inscrições
para o processo sele-
tivo de conciliadores
dos Juizados Espe-
ciais Federais de
Pernambuco. Serão
selecionados conci-
liadores para atuar na
14ª, 15ª e 19ª Varas Federais, situadas
no Recife. O ofício de conciliador terá

JFPE seleciona conciliadores para Juizados

A Fundação Getúlio Vargas (FGV)
abriu inscrições para o Mestrado
em Poder Judiciário. Estão sendo
oferecidas 20 vagas para pro-
fissionais que atuem na área do Poder
Público (magistrados, membros do Minis-
tério Público e advogados) e no âmbito
da sociedade civil (ONGs, sistemas pri-
sionais e delegacias), gestores da Admi-
nistração Pública e do Poder Judiciário
que tenham interesse em desenvolver
estudos e projetos sobre práticas juris-
dicionais inovadoras. As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 10 de dezembro.
Informações: www.direitorio.fgv.br/pos-
graduacao/mestrado.

Mestrado em
Poder Judiciário

duração de dois anos
e o candidato deve
ser brasileiro, de
preferência bacharel
ou estudante de
Direito. As inscrições
devem ser feitas de
segunda à sexta-feira,
das 12h às 18h, na
sede da Justiça

Federal em Pernambuco (Jiquiá).
Informações: www.jfpe.gov.br.

A Asserjufe está funcionando em
nova sala, no 3º andar do edifício-

sede do TRF5 (ao lado da
Informática). Informações: 9581.

Nova sala da Asserjufe


