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JFAL tem distribuição recorde de processos

Treinamento em PCD
de Janeiro

TERÇA

Aniversariantes

LNC

Novo Comando 

Curso de Iniciação à Magistra-
tura, promovido pela Esmafe 

para os dez magistrados aprovados 
no último concurso público para 
Juiz Federal Substituto da 5ª Re-
gião, contou com uma programa-
ção inédita na tarde de ontem (21). 
Em vez de aulas expositivas para 
apresentar o funcionamento da 
Justiça Federal na 5ª Região, foram 
montados dez estandes com repre-
sentantes das Seções Judiciárias de 
Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte e Ser-
gipe, além de servidores de setores 
estratégicos do TRF5, para que os 

Módulo do Curso de Iniciação à Magistratura conta 
com atividade inédita  

novos integrantes da 
Justiça Federal conhe-
cessem sobre o funcio-
namento da Corte e as 
boas práticas adotadas 
pelas seções a ela vincu-
ladas. A atividade, reali-
zada na Sala Capibaribe, 
fez parte do módulo 
“Estrutura Administrati-
va do TRF5”. De acordo 
com o coordenador do curso, juiz 
federal Marco Bruno de Miranda, a 
novidade foi pensada para propor-
cionar uma maior interação entre 
a Justiça Federal e os novos juízes. 

Os Juizados Especiais Federais 
(JEFs) da Justiça Federal em Ala-
goas tiveram distribuição recorde 
em 2018. Nesse ano, o montan-
te seguiu o padrão de aumento 
de 10% dos anos anteriores, re-
sultando em 70.282 processos 
distribuídos. De acordo com o 
levantamento realizado em 2015, 
o número foi 48.607. Já em 2016, 
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“A ideia foi reunir tudo no mesmo 
espaço, para possibilitar uma inte-
ração maior do novo juiz com cada 
órgão, com a possibilidade de uma 
apresentação mais personalizada 

foram 51.599. Em 2017, esse nú-
mero aumentou em mais de 10 mil 
processos distribuídos, chegan-
do a 61.940, o que equivale a um 
acréscimo de 20%. Segundo o Juiz 
Federal Coordenador dos JEFs em 
Alagoas, Felini de Oliveira Wander-
ley, um dos motivos do aumento 
da distribuição foram as revisões 
administrativas feitas pelo INSS, 

que culminaram no cancelamento 
de diversos benefícios previdenci-
ários, o que levou os segurados a 
procurarem os JEFs para reverter 
as decisões da autarquia. Apesar 
do aumento considerável da dis-
tribuição, os JEFs têm conseguido 
atender a crescente demanda de 
maneira satisfatória. (Com infor-
mações da Ascom/JFAL). 

por parte de cada unidade. O ob-
jetivo foi oferecer um ambiente de 
amplo conhecimento”, destacou.
O curso – A programação do curso 
segue até o dia 22/03, na Esmafe. 
Entre as atividades previstas estão 
o módulo de Media Training e visi-
tas à Penitenciária Federal de Mos-
soró e à Reserva Florestal Nacional 
de Assu, no Rio grande do Norte. A 
partir de 25/03 até maio, os novos 
juízes participam da parte prática 
do curso, atuando nas diversas 
varas das seções em que foram 
alocados, acompanhados por um 
juiz tutor.

A Seção de Sistemas Adminis-
trativos promove, amanhã (23) e 
quinta (24), na Sala Capibaribe, 
um treinamento sobre a utilização 
do novo sistema de Pedido de 
Diárias e Passagens (PCD). Serão 

duas turmas, compostas por servi-
dores do TRF5 e da Seção Judiciá-
ria de Pernambuco (SJPE) respon-
sáveis pelos serviços relativos aos 
pedidos de diárias e passagens 
das suas respectivas unidades.

O desembargador federal Rogé-
rio Fialho participou, na última 
quinta-feira (17), da cerimônia de 
Passagem de Comando do Capi-
tão de Mar e Guerra da Base Naval 
em Natal, no Rio Grande do Norte, 
Josean Pinheiro, para o também 
Capitão de Mar e Guerra Luiz 
Soares. Na ocasião, o magistrado 
representou o TRF5.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5 iniciou o Levantamento de 
Necessidade de Capacitação para 
2019 (LNC). Um formulário já está 
disponível no SEI! para que os 
gestores de cada unidade infor-
mem temas para curso, workshop, 
oficina ou treinamento vincula-
dos aos respectivos processos de 
trabalho. O documento deve ser 
enviado ao NDRH até o dia 11/02.


