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TRF5 julga os primeiros processos 
judiciais eletrônicos de 2ª instância

Iniciativa pioneira 
no Judiciário facilita 
trabalho de advogados 

 Segunda Tur-
ma do Tribunal 
Regional Fe-

deral da 5ª Região 
(TRF5), composta 
pelos desembar-
gadores federais 
Francisco Barros 
Dias, Sérgio Murilo 
Wanderley Queiro-
ga (convocado) e 
Rubens de Mendonça Canuto Neto (convo-
cado), julgou ontem (28), através do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe), os primeiros 
processos eletrônicos em grau de recurso. 
O sistema criado originalmente pelo TRF5 
tem por finalidade promover a celeridade 
processual na 5ª Região e substituir, defi-
nitivamente, as ações em papel. O relator 

dos processos 
julgados eletro-
nicamente hoje, 
desembargador 
federal convoca-
do Rubens Canu-
to de Mendonça 
Neto, sentiu-se 
honrado em fazer 
parte desse mo-
mento histórico. 

“Esses julgamentos representam um marco 
na Justiça Federal, tendo em vista que é o 
primeiro julgamento de processos judiciais 
eletrônicos no país. É o início do fim da era 
do papel. Para mim foi extremamente gra-
tificante, pois estou aqui ocasionalmente 
convocado, justamente nesse período, sen-
do eu um admirador do PJe”, comemorou.

O desembargador fe-
deral Marcelo Navarro 
inaugurou um mural no 
portal do TRF5, conten-
do a previsão de julga-
mento dos feitos que 
independem de pauta 
e estão sob sua rela-
toria. O mural é uma iniciativa pioneira no 
Judiciário brasileiro e visa colaborar com o 
trabalho dos advogados, principalmente os 
que atuam nas localidades mais distantes 
da sede do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, situada no Recife. O mural 
também vai acolher outras informações que 
o desembargador e seus assessores julga-
rem úteis à sociedade. Para acessar, vá ao 
portal do TRF5 (www.trf5.jus.br) e clique em 
Processos/Veja Mais/Mural - Gabinete do 
Desembargador Marcelo Navarro.

Estão abertas as inscrições para a nova 
turma do programa Vigilantes do Peso, 
que se reunirá na Sala das Turmas Norte, às 
segundas-feiras, das 11h às 12h, durante 12 
semanas. Nas reuniões serão apresentadas 
informações sobre At Work, um programa 

direcionado para o bem estar e a reeduca-
ção alimentar das pessoas. A previsão é de 
que o primeiro encontro aconteça no dia 
18 de julho, desde que o grupo tenha um 
mínimo de 20 pessoas. Informações para 
inscrições nos ramais 9418 e 9462.

Nova turma do Vigilantes do Peso

O Pleno do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) escolheu os ministros 
José Castro Meira e Teori Zavascki 
como novos membros efetivos do 
Conselho da Justiça Federal (CJF). 
Eles substituirão os ministros Fran-
cisco Falcão e Laurita Vaz, cujos 

mandatos se encerram em agosto. Atual 
corregedor-geral da Justiça Federal, Fran-
cisco Falcão assumirá a direção do Gabi-
nete da Revista do STJ e será substituído 
na corregedoria pelo ministro João Otávio 
de Noronha, que passará a ocupar a pre-
sidência da Turma Nacional de Uniformi-
zação dos Juizados Especiais Federais e a 
direção do Centro de Estudos Judiciários 
do CJF.
Representantes do TRF5 – José de Castro 
Meira foi presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região durante o período 
de 1993 a 1994. Atuou como juiz fede-
ral em Salvador/BA e em Aracaju/SE. O 
corregedor-geral do CJF, Francisco Falcão, 
foi presidente do TRF5 durante e o biênio 
1997/1999. Alicerçou sua carreira jurídica 
em Pernambuco e, desde 1999, é integran-
te do STJ. Com a aposentadoria do minis-
tro Hamilton Carvalhido, em maio passa-
do, Falcão será responsável por coordenar 
e editar as publicações oficiais do STJ.

CJF tem novos 
membros


