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O

JFPE disponibiliza canal de atendimento

Digitalização

Iniciação à 
Magistratura 

de Janeiro

QUINTA

AniversariantesTribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 será 

um dos destaques durante a 
entrega do IX Prêmio Con-
ciliar é Legal, que acontece 
na próxima terça-feira (5), 
em Brasília. O Tribunal será 
premiado em razão de tra-
balhar o caráter permanente 
da política judiciária nacional 
de tratamento adequado dos 
conflitos de interesses, nos 12 
meses que antecedem a realiza-
ção da Semana Nacional de Con-
ciliação. O prêmio será recebido 
pelo corregedor-regional do TRF5, 

TRF5 será destaque no IX Prêmio 
Conciliar é Legal

desembargador federal Paulo Cor-
deiro, que representará a Corte. 
Em novembro do ano passado, o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
promoveu a XIII Semana Nacional 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
já conta com mais de dois milhões 
de páginas de processos físicos 
digitalizadas. Aos poucos, os pro-
cessos físicos em tramitação serão 
inseridos no Processo Judicial Ele-
trônico (PJe). O objetivo da Seção 
Judiciária é concluir a digitalização 
de todos os autos até agosto deste 
ano. O andamento dos trabalhos 
pode ser acompanhado pelos 
usuários através do “Digitômetro”, 
ferramenta virtual disponível no 
site da JFPB (www.jfpb.jus.br). 

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, e o 
diretor do Foro da Seção Judiciária 
de Pernambuco, juiz federal Frede-
rico Azevedo, acompanharão os 10 
novos juízes federais numa visita 
ao Governador do Estado de Per-
nambuco, Paulo Câmara, no Palácio 
do Campo das Princesas, hoje (31). 
A visita faz parte das atividades do 
Curso de Iniciação à Magistratura. 

A Direção do Foro da Seção Ju-
diciária de Pernambuco (SJPE) 
disponibilizou um canal de aten-
dimento ao público para dirimir 
dúvidas e prestar outras informa-
ções acerca da paralisação dos 
sistemas informatizados, ocasio-
nada pelo rompimento de um im-
portante encanamento do prédio, 
e consequentes suspensões de 
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de Conciliação. Na 5ª Região 
foram realizadas 1.053 audi-
ências, que resultaram em 847 
acordos homologados, repre-
sentando um percentual de 
80% dos casos.
Prêmio - O Prêmio Conciliar 
é Legal foi criado pelo CNJ 
em 2010 e tem como objetivo 
identificar, premiar e dar des-
taque às práticas que buscam 

a solução de litígios por decisão 
consensual das partes, em ações 
que contribuem para a pacificação 
de conflitos no âmbito da Justiça 
brasileira. 

expediente e de prazos proces-
suais. O contato com a JFPE pode 
ser realizado por meio do número 
(81) 99992-9957. Também serão 
disponibilizados para o público os 
telefones do Plantão Judiciário por 
polos, que só devem ser aciona-
dos em casos de urgência. A lista 
completa com os números, bem 
como informações sobre prazos 

processuais e expediente forense 
podem ser conferidas no site do 
TRF5: www.trf5.jus.br.  (Com infor-
mações da Ascom /SJPE)

Visita - O presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt recebeu, na última terça-
-feira (29), a visita de cortesia do 
procurador-geral do município 

do Recife, Rafael Figueiredo Be-
zerra. A juíza federal auxiliar da 
Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, também participou do 
encontro.


