
01/06: Simone Carvalho dos Santos (8ª Vara); Fabiana de 
Oliveira Souza Mello (6ª Vara) 
04/06: Helga Mesquita Gumes Vieira (1ª Vara) 
05/06: João dos Santos (4ª Vara); Arian Correia de Moraes (7ª 
Vara); Karl Eugen Cabral Veiga da Rocha (Segurança e 
Transportes); Sônia Maria Ramos (1ª Vara) 
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Business Inteligence 
Com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre o Business Inteligence (BI) e as 
inovações no PJe, uma equipe do TRF5 realizou reuniões, entre os dias 21 e 23 de 
maio, com magistrados e servidores da JFSE. Foram tratados temas como a 
geração de relatórios gerenciais, inovações na Execução Fiscal através do PJe e o 
desenvolvimento de novas funcionalidades no referido sistema. No dia 21, foi 
realizada uma reunião específica sobre o BI com diretores de Vara, servidores 
que atuarão na validação do BI e equipe de TI responsável pelo projeto de 
implantação do BI. Em seguida, aconteceu uma reunião de apresentação do 
Módulo de Execução Fiscal do PJe, com a participação de  juízes e diretores das 
Varas de Execução Fiscal. Também foram apresentados os módulos ‘Atividades 
cartorárias da Execução Fiscal’ e ‘PJe - Novas Rotinas’. 

Inteligência Artificial 
O CJF realiza, no dia 7 de junho, o Seminário Inteligência Artificial e o Direito, na sede de 
órgão, em Brasília. As inscrições para o evento seguem abertas até o dia 5 e podem ser 
feitas no site do CJF. Promovido pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ), o seminário tem 
por objetivo discutir o impacto da inteligência artificial na aplicação do Direito, além de 
projetos nessa área voltados para os tribunais do país. Na ocasião, autoridades e 
especialistas no assunto irão debater possíveis aplicações desse tipo de tecnologia no 
âmbito das atividades jurídicas. O seminário terá coordenação geral do ministro Raul 
Araújo, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do CEJ. 

Ferramenta 
O site do TRF5 conta agora com um novo atalho para auxiliar os 
magistrados nas decisões de demandas de saúde. É o e-NatJus, 
ferramenta que dá acesso ao sistema de cadastro de notas 
técnicas do CNJ, oferecendo fundamentos científicos para 
embasar a decisão sobre a concessão ou não de medicamento 
ou tratamento médico a quem aciona a justiça. A ideia foi 
desenvolver um banco de dados à disposição dos magistrados, 
a partir dos laudos produzidos pelos Núcleos de Apoio Técnicos 
do Poder Judiciário (NATs), criados pela Resolução nº 238 do 
CNJ, e vinculados aos Tribunais.  

Pesquisa  
Já pode ser respondida a pesquisa inédita que irá avaliar os sistemas judiciais eletrônicos da 
Justiça Federal em todo o país. O levantamento, realizado pela Corregedoria-Geral da Justiça 
Federal, poderá ser respondido por magistrados, servidores, membros do Ministério Público, 
advogados, partes ou interessados em processos na Justiça até o dia 8 de junho. A partir dos 
resultados, a Justiça Federal vai desenvolver ações no sentido de aperfeiçoar os sistemas e 
incrementar os serviços oferecidos, bem como adequar as estratégias de informatização do 
processo judicial. 

 
“Uma parte de mim  
é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo. 
Uma parte de mim 
é multidão; 
outra parte estranheza 
e solidão. 
Uma parte de mim 
pesa, pondera; 
outra parte 
delira.” 
 

Ferreira Gullar 


