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Magistrados participam de audiência pública no STF

Agreste de Alagoas ganha mais uma 
Vara Federal
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Precatórios:  
Diretores de TRFs 
conhecem sistemas

Comunicados 
das Turmas:

presidente o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo Lacerda Dantas, 
instalou, na manhã da sexta-feira 
(24/05), a 12ª Vara Federal em 
Arapiraca, terceira vara instalada 
na segunda maior cidade alago-
ana, localizada na região Agreste 
do Estado. Durante o evento, o 
presidente lembrou ter iniciado 
sua carreira como juiz em 1984, 
na cidade de Maceió. “A Justiça 
Federal nasceu com a República e 
cresceu porque a população está 
aprendendo a ser cidadã, a ter e a 
cobrar os seus direitos”, declarou. 
Crescimento - O diretor do Foro 
da Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL), juiz federal André Granja, 
ressaltou o crescimento da insti-
tuição no Estado, graças ao traba-
lho diuturno passado de geração 
para geração, desde os juízes 
federais Carlos Gomes de Barros 
e Pedro da Rocha Acioli, passando 
por Francisco Wildo, Paulo Rober-
to de Oliveira Lima, até os juízes 
atuais. Segundo o magistrado, 

esse crescimento 
deve-se também 
à credibilidade 
que a população 
tributa à Justiça 
Federal em Ala-
goas. “Em 2001, 
foram ajuizados 
aproximadamen-
te 12 mil proces-
sos em Alagoas, 
ao passo que, no ano passado, fo-
ram mais de 40 mil. Hoje, a Justiça 
Federal se aproxima ainda mais 
do cidadão, embora o número de 
varas não tenha crescido na mes-

ma proporção”, destacou André 
Granja, ao falar sobre o incremen-
to da Justiça Federal. (Com informa-
ções da AS-
COM/SJAL)

Os desembargadores federais 
Francisco Barros Dias (correge-
dor-regional do TRF5) e José 
Maria Lucena participam, hoje 
e amanhã (28/05), da audiência 
pública sobre o Regime Prisio-
nal, que acontece no Supremo 
Tribunal Federal (STF), em Bra-
sília. O evento tem o objetivo 

de discutir a possibilidade de 
pena em regime menos gravoso, 
quando o Estado não dispuser, no 
sistema penitenciário, de vaga no 
regime indicado na condenação. 
O assunto é abordado no Recurso 
Extraordinário - RE 641.320/RS, 
cujo relator é o ministro Gilmar 
Mendes, no qual se questiona a 

decisão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, em 
determinar ao condenado em 
regime semiaberto o cumprimen-
to da pena privativa de liberdade 
em prisão domiciliar, quando não 
existir estabelecimento prisional 
que atenda aos requisitos da Lei 
de Execuções Penais (LEP). 

Terceira 
O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, comunica que a sessão 
de julgamento do dia 30/05 será 
antecipada para amanhã (28/05), 
às 14h, no auditório do Pleno.
Quarta 
A Divisão da Quarta Turma 
informa que a sessão de julga-
mento de amanhã, dia 28 de 
maio, será realizada, excepcio-
nalmente, às 9h, e não às 14h.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
participa da reunião do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), que será 
realizada hoje (27), em Brasília. 
O diretor-geral do TRF5, João 
Botelho, e o assessor jurídico da 
Presidência, André de Lyra, acom-
panham o presidente. Na pauta, 
assuntos de interesse dos magis-
trados e servidores, assim como 
outros de natureza administrativa.

Os diretores de Precatórios dos 
Tribunais Regionais Federais da 
1ª e 3ª Regiões, respectivamente, 
Leila Moreira e Vladimir Gonçalves, 
estiveram, sexta-feira (24/05), na 
Subsecretaria de Precatórios do 
TRF5. O objetivo da visita foi co-
nhecer os sistemas de expedição e 
pagamento de Precatórios e Re-
quisições de Pequeno Valor (RPVs) 
desta Corte, bem como trocar 
informações para o desenvolvi-
mento de módulo de expedição 
de requisitórios no Processo Ju-
dicial eletrônico (PJe). “O Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região se 
destacou por ter um dos melho-
res sistemas de processamento e 
pagamento de precatórios, com 
diversos recursos que permitem 
segurança no pagamento dos 
débitos judiciários pelo Tribunal”, 
explicou o diretor da Subsecretaria 
de Precatórios do TRF5, Jaelson 
Rodrigues.


