JANEIRO
BRANCO

JUSTIÇA FEDERAL

JEFs tem distribuição recorde de
processos em 2018

Seção Judiciária de Alagoas
/jfal_oficial
/Justica.Federal.em.Alagoas
www.jfal.jus.br

JFAL NOTÍCIAS
Edição 120 - Janeiro 2019

Arapiraca: Justiça Federal seleciona
conciliadores para atuar na 12ª Vara

A

12ª Vara da Justiça Federal em Alagoas
(JFAL), sediada no município de Arapiraca, sob a responsabilidade do juiz federal Aloysio Cavalcanti Lima, lança edital com o objetivo de selecionar dois candidatos para vagas
de conciliadores e também para cadastro de
reserva. O início das inscrições acontece na
próxima segunda-feira (28).
Para a inscrição é necessário trazer duas
vias da ficha de inscrição impressas, para bacharéis em Direito, cópia do diploma ou do
certificado de conclusão do curso; para acadêmicos do curso de Direito, declaração de instituição de ensino superior com reconhecimento junto ao Ministério da Educação, contendo
indicação de que o candidato é aluno devidamente matriculado e está cursando a segunda
metade do mesmo, ou seja, a partir do 5º período do curso.
A documentação necessária são as cópias
de documento de identificação oficial com
foto; CPF; Registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), caso possua; currículo
atualizado e certidão de nada consta criminal,
além de foto 3x4.
As inscrições deverão ser feitas na recep-

ção da 12ª Vara Federal, em Arapiraca, Rua
José Jailson Nunes, s/n, bairro Santa Edwirges,
Arapiraca/AL, no horário das 10h às 12h e 14h
às 18h, entre os dias 28 de janeiro e 08 de
fevereiro de 2019. O prazo de validade desta
seleção é um ano, a contar da data da homologação do resultado, prorrogável por igual
período.
De acordo com o diretor da 12ª Vara Federal, Plínio Barbosa Leite a função de conciliador não é remunerada. Ele ressalta também
que não tem vínculo funcional, empregatício,
contratual ou afim e é vedada qualquer espécie de remuneração, contudo são assegurados
os direitos, prerrogativas e deveres previstos
em lei. É considerada ainda, como atividade
jurídica, para fins de provimento de cargos na
Magistratura e no Ministério Público.
Sobre a entrevista
No dia 15 de fevereiro, além da entrevista, será
solicitado ao candidato que elabore uma dissertação sobre uma temática, com a finalidade
de avaliar o domínio da língua culta. O resultado será divulgado pelo site www.jfal.jus.br,
no dia 22 de fevereiro.

O

s Juizados Especiais Federais (JEFs)
vem recebendo ao longo dos anos
uma demanda cada vez maior de processos.
De acordo com o levantamento realizado
pelos JEFS, em 2015, o número de processos distribuídos foi de 48.607. Já em 2016,
foram 51.599.
Em 2017, esse número aumentou em mais
de 10 mil processos distribuídos, chegando
a 61.940, o que equivale a um acréscimo de
20%. E em 2018, o montante seguiu o mesmo padrão, aumentando aproximadamente
10 mil processos, resultando em 70.282
processos distribuídos para os JEFs da Justiça Federal em Alagoas.
Segundo o Juiz Federal Coordenador dos
JEFs em Alagoas, Felini de Oliveira Wanderley, um dos motivos do aumento da distri-

buição deveu-se às revisões administrativas
feitas pelo INSS, que culminou no cancelamento de diversos benefícios previdenciários, vindo os segurados a procurarem os
JEFS para rever as decisões da autarquia.
Apesar do aumento considerável da distribuição, os JEFs têm conseguido atender a
crescente demanda de maneira satisfatória.
No entanto, ressaltou o Magistrado, se a
demanda continuar nesse ritmo de crescimento, juntamente com a mudança da contagem dos prazos processuais de dias corridos, para dias úteis, poderá haver um atraso
no processamento das ações em comparação com a tramitação antes da alteração
legislativa.
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TRF5 se destaca em prêmio sobre
conciliação

O

Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 foi destaque durante o
IX Prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A lista
com os vencedores das oito categorias foi
divulgada no final de 2018, pelo Comitê Gestor
de
Conciliação
do
CNJ.
O TRF5 será premiado em razão de trabalhar o caráter permanente da institucionalização da política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses,
nos 12 meses que antecedem a realização da
Semana Nacional de Conciliação. O Tribunal
de Justiça do Estado do Amapá e o Tribunal
Regional do Trabalho da 23ª Região foram os
outros vencedores na categoria. A cerimônia
de premiação ocorrerá em Brasília, no dia 5
de fevereiro, durante a primeira sessão plenária
do
CNJ
no
ano
de
2019.
O Prêmio Conciliar é Legal foi criado
pelo CNJ em 2010 e tem como objetivo identificar, premiar e dar destaque às práticas
que buscam a solução de litígios por decisão
consensual das partes, em ações que contri-

dualmente

buem para a pacificação
de conflitos no âmbito da
Justiça brasileira. Este ano,
mais de 100 trabalhos
foram inscritos, com participações de tribunais,
magistrados, instrutores
de mediação e conciliação,
instituições de ensino,
professores,
estudantes,
advogados, usuários, empresas e entes privados
com práticas autocompositivas executadas indiviou
em
grupo.

Conciliações – Em novembro de 2018, o CNJ
promoveu a XIII Semana Nacional de Conciliação. Na 5ª Região, as audiências de conciliação ocorreram nos Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs),
sob a supervisão do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos
(NUPE-MEC)
do
TRF5.
No total, foram realizadas 1.053 audiências, que resultaram em 847 acordos homologados, representando um percentual de
80% dos casos resolvidos com acordos. A
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte
(SJRN) efetuou o maior número de audiências: foram 593 conciliações, com 528 acordos homologados e 646 pessoas atendidas.
Em seguida, vem a Seção Judiciária do Ceará,
com 171 audiências realizadas, 121 acordos homologados e 291 jurisdicionados beneficiados.
A Seção da Paraíba também alcançou resultado expressivo, realizando 138 audiências e 104
acordos, com 149 envolvidos.

JFAL apoia a Campanha Janeiro Branco

C

om o objetivo de promover a saúde
mental e o combate ao adoecimento
emocional das pessoas, o mês de janeiro é
reservado para disseminar a proposta da ajuda
profissional do cuidado com a mente. E a
Justiça Federal em Alagoas apóia a causa: Janeiro Branco.
O branco é escolhido porque faz analogia
com a cor usada na virada do ano. no mês de
janeiro as pessoas têm a sensação de um novo
começo e novos planos e estão predispostas a
pensar sobre seu estilo de vida.
“É neste clima que a comunidade deve ser
incentivada a buscar ajuda profissional e começar a cuidar da sua mente. A cor branca

representa o quadro embranco, no qual escreveremos ou desenharemos uma nova história da saúde mental, sem os tabus que a
cercam,” saliente a médica da Seção Judiciária
de Alagoas. Dra. Andréia Souto.
A OMS (Organização Mundial de Saúde)
vem evidenciando um número que cresce cada
vez mais de casos de estresse, depressão, ansiedade, fobias, pânico e até agressividade e desrespeito. Isso mostra que as pessoas precisam
começar a cuidar também da saúde mental e
emocional que significa um estado de equilíbrio – individual e coletivo, porque o que a
mente não resolve, o corpo transforma em
doença.

ANIVERSARIANTES DA QUINZENA
16/01 GISELLE ROLEMBERG DE MACEDO MACIEL
16/01 ALEXSANDRO MAGNO DE OLIVEIRA SILVA
17/01 ALISSON JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA
18/01 SIMONE MARIA MONTEIRO
18/01 ANA KARÊNINA RODRIGUES P. CHAGAS
19/01 FABIANO LAUAR SILVA
19/01 MANOEL BELMIRO NETO
20/01 GUSTAVO DOMINGOS DE OLIVEIRA
20/01 SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES
21/01 ALBERTO LAVENÈRE MACHADO FILHO
22/01 HELENA PINHEIRO MACHADO FERREIRA
22/01 VITÓRIA MIKAELLY DA CONCEIÇÃO SILVA
22/01 PAULO HENRIQUE DA SILVA AGUIAR

22/01 GEÓRGIA NUNES DE SANTIAGO RICCI
22/01 MANOEL INÁCIO DE SOUZA NETO
23/01 LUCYANNE CHRISTYNE DA SILVA OLIVEIRA
26/01 ISABELLE MARNE C. DE OLIVEIRA LIMA
26/01 ALDO ALVES ROSA
26/01 RENALDO FARIAS ALBUQUERQUE
26/01 PAULO SÉRGIO DA SILVA FALCÃO
27/01 MARCOS BORGES LEÃO
28/01 RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO
28/01 CÍCERO MOREIRA DA SILVA
29/01 FLÁVIA UCHÔA PEIXOTO
30/01 CHARLES AZEVEDO CAVALCANTE
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