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Mais de R$ 740 milhões foram pagos 
pelo sistema AJG/CJF
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Esmafe promove dois cursos 
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Glaucoma: saiba como se prevenir

Descarte de papéis

Hoje e amanhã, 14 juízes fede-
rais, provenientes das seções 
judiciárias de toda a 5ª Região, 
participam do segundo módulo 
do curso “Desenvolvimento Ge-
rencial para Magistrados”, que 
acontece no Hotel Vila Rica, em 
Boa Viagem, no Recife (PE). Nesta 

etapa, serão discutidos o tema “In-
teligência emocional e gestão de 
conflitos”. Já na Seção Judiciária de 
Sergipe (SJSE), começa hoje, e se 
estende até a quarta-feira, o curso 
de aperfeiçoamento “Audiência no 
JEF: Técnicas e Aspectos Práticos”. 
Voltado para magistrados e servi-

dores que atuam em Juiza-
dos Especiais Federais (JEF) 
e/ou em Turmas Recursais, o 
curso terá transmissão si-
multânea, por meio de vide-
oconferência, para o TRF5 e 
sedes das seções judiciárias 
vinculadas. 

esde a implantação do Siste-
ma Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita (AJG/CJF), a 
Justiça Federal na 5ª Região conta 
com um total de 4.041 mil assis-
tidos e R$ 748.105,63 pagos, até 
a última quinta-feira, dia 22/05, 
segundo relatórios gerenciais. O 
Sistema é um benefício de caráter 
legal que permite às pessoas de 
baixa renda ir a juízo sem preci-
sar fazer despesas, autorizando 
o credenciamento e o pagamen-
to aos prestadores dos serviços 
profissionais (advogados voluntá-
rios e dativos, tradutores, peritos, 
intérpretes e curadores) em varas 
ou juizados da Justiça Federal que 

atuam na justiça gratuita. O AJG, 
explica a coordenadora do siste-

ma no TRF5, Jany Wursch, visa à 
unificação dos procedimentos. Os 
dados, que dão mais transparên-
cias ao pagamento das despesas 
públicas, são disponibilizados em 
base nacional e podem ser con-
sultados e recuperados pelo Con-
selho da Justiça Federal (CJF). 
Exclusividade - O uso exclusivo 
do Sistema Eletrônico de Assis-
tência Judiciária Gratuita passou 
a ser obrigatório no âmbito da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus 
da 5ª e da jurisdição federal de-
legada, conforme prevê o Ato nº 
00093/2014, assinado pelo pre-
sidente do TRF5, desembarga-
dor federal Francisco Wildo. No 

O glaucoma é uma doença que 
ocorre devido a um acúmulo 
do líquido que circula dentro 
dos olhos, danificando o nervo 
óptico e prejudicando a visão. 
Ele pode ser detectado após um 
exame oftalmológico simples e 
indolor, que inclui a medida da 
pressão intraocular. Na sua for-
ma mais comum, tal patologia 
é assintomática e grande parte 
dos tratamentos só tem início 

quando já existem danos insta-
lados, por isso a prevenção e o 
diagnóstico precoce são essen-
ciais. Para tal, consultas periódi-
cas ao oftalmologista devem ser 
feitas após os 40 anos de idade, 
principalmente pelas pessoas que 
já tiveram casos de glaucoma na 
família, que fazem uso de corti-
cóides, são diabéticas ou míopes. 
Mais informações: www.abrag.
org.br/index.php

Em dois anos de funcionamento, a 
Comissão de Avaliação Documental 
da Seção Judiciária do Ceará des-
cartou 40 mil processos, cerca de 
10 toneladas de papéis que foram 
enviadas para reciclagem. O mate-
rial descartado proporcionou mais 
espaços nas salas de arquivamento. 
Atualmente, segundo a Comissão, 
ainda existem 3.425 processos 
aguardando a conclusão do prazo 
de temporalidade cumprida.

Ato, o TRF5 determinou, ainda, 
o cadastramento e recadastra-
mento obrigatório de todos os 
profissionais atuantes na justiça 
gratuita. Os dados de cadastros 
dos usuários do sistema AJG5 
(anteriormente utilizado) foram 
migrados para nova base centra-
lizada pelo CJF.

Valor pago Assistidos
R$ 441.843,30 2500 AL
R$ 112.139,70 632 SE
R$ 191.934,91 896 PE
R$ 2.187,72 13 PB

Veja o quadro com o demonstrativo 
de cada uma das seções judiciárias:


