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Aniversariantes

TERÇA

O
Sessão do Pleno

Francisco Wildo entrega convite ao 
prefeito do Recife 

Segunda Turma 
antecipa horário

Justiça Federal em Alagoas ganha 
mais duas varas

Paulo Roberto de Oliveira Lima faz balanço 
da administração
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SOSERVI

desembargador federal Pau-
lo Roberto de Oliveira Lima 

está se despedindo da Presidência 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 amanhã (3/04) 
e fez um balanço de sua gestão, 
destacando algumas ações que 
marcaram a sua administração, 
como a consolidação e ampliação, 
em âmbito nacional, do uso do 
Processo Judicial eletrônico (PJe) 
e a expansão e interiorização da 
Justiça Federal, em atendimento à 
Lei 12.011/2010. De abril de 2011 
a março de 2013, Paulo Roberto 
instalou 16 novas varas federais, 
viajou por diversos municípios do 
interior dos Estados que compõem 
a 5ª Região e inaugurou quatro 
sedes definitivas e dois prédios 
reformados. Outra ação expressi-
va foi a conclusão da reforma do 
andar térreo da expansão, para 
onde diversos setores foram trans-
feridos. Aliado a isso, várias inter-
venções foram feitas, como cons-
trução de guaritas e melhorias no 
Pleno, nas salas das Turmas, no 

sistema de refrigeração, 
na fachada da sede, nos 
elevadores etc. 
Celeridade - Com re-
lação ao estoque de 
processos, nesses dois 
anos, o TRF5 também 
julgou mais processos 
do que recebe: em 2012, 
por exemplo, uma média de 35 
mil processos foram distribuídos, 
sendo que mais de 44 mil foram 
julgados. A Subsecretaria de Re-
cursos Extraordinários, Especiais e 
Ordinários (SREEO) do TRF5, por 
sua vez, realizou diversos mutirões 

para regularização cartorária, o 
que resultou na digitalização de 
mais de 40 mil processos do es-
toque de processos que tiveram 
recursos admitidos contra os acór-
dãos proferidos pelas quatro tur-
mas e pelo Plenário desta Corte. 

A Justiça Federal em Alagoas instalou, na 
última terça-feira (26/03), mais duas va-
ras federais que funcionarão em Maceió: a 
13ª, destinada a processos comuns, e a 14ª 
com atendimento exclusivo para Juizado 
Especial Federal (JEF). Durante a solenida-
de de inauguração, o presidente do TRF5, 

desembargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, lembrou que o seu primeiro 
ato, ao assumir a presidência do Tribunal, foi 
inaugurar uma vara federal em Alagoas. Ele 
também destacou a importância da criação 
de novas varas federais para permitir mais 
qualidade e rapidez ao processo. 

A Divisão da Segunda Turma co-
munica que a sessão ordinária de 
julgamento de hoje (2/04) será 
realizada, excepcionalmente, às 9h, 
e não às 14h, como ocorre nor-
malmente. A reunião será realizada 
na Sala das Turmas Sul.

A Subsecretaria do Plenário do 
TRF5 informa que não haverá 
sessão do Pleno amanhã, dia 3 de 
abril, em virtude da solenidade 
de posse da nova Mesa Diretora 
desta Corte.

O desembargador federal 
Francisco Wildo entre-
gou, ontem, ao prefeito 
da cidade do Recife, Ge-
raldo Júlio, o convite da 
solenidade de posse da 
nova Mesa Diretora do 
TRF5, que será realizada 
amanhã, às 17h, no Pleno 
do Tribunal.


