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Pleno do TRF5 aprova pedido de aposentadoria de Barros Dias

Edilson Nobre divulga dados de sua 
gestão na vice-presidência

de Abril16
QUINTA

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

A

Malote Digital

Marcelo Navarro recebe servidores 
do Mova-se

Edilene Gonçalves Barbosa
Seção de Taquigrafia

Ana Maria da Silva Barbosa Macêdo
Seção de Malotes

Carmen Sylvia Monteiro
STI

Aniversariantes

o encerrar a 
gestão na vice-

-presidência do Tri-
bunal Regional Fe-
deral da 5ª Região 
– TRF5, durante o 
biênio 2013-2015, o 
desembargador fe-
deral Edilson Nobre 
divulgou o acervo 
repassado ao seu su-
cessor, desembarga-
dor federal Roberto 
Machado: 1.000 pro-
cessos (físicos e eletrônicos). Este 
número abrange o total de con-
clusos para admissibilidade, para 
julgamento de agravo regimental 

O Pleno do TRF5 deferiu, por 
unanimidade, em sessão realizada 
ontem (15), o pedido de aposen-
tadoria voluntária do desembarga-
dor federal Francisco Barros Dias, 
a partir da próxima segunda-feira 
(20/04). A solicitação de afasta-
mento será avaliada pela Presidên-
cia da República, que expedirá o 

decreto de aposentadoria do ma-
gistrado. Barros Dias assumiu o car-
go de corregedor-regional do TRF5 
na gestão anterior, durante o biênio 
2013-2015. O desembargador não 
escondeu a sua emoção logo após 
receber as palavras de agradeci-
mento e reconhecimento dos com-
panheiros do Tribunal. “Essa recep-

e embargos de declaração, além 
dos processos de execução de ho-
norários em ações originárias. 
Recursos- A Subsecretaria de 

Recursos Especiais, Extraordinários 
e Ordinários (SREEO), vinculada à 
vice-presidência, concluiu a ges-
tão com 3.666 processos. Destes, 
cerca de 2.000 encontram-se no 
setor de digitalização para envio 
ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) ou aguardando baixa do STJ, 
onde tramitam na forma eletrô-
nica. O restante se encontra em 
tramitação na SREEO. O Núcleo 
de Repercussão Geral e Recursos 
Repetitivos (NURER), vinculado 
à SREEO, terminou a gestão com  
8.299 processos sobrestados, ou 
seja, aguardando decisões dos 
recursos representativos da con-
trovérsia nos tribunais superiores.

O presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Marcelo 
Navarro recebeu 
ontem (15), após 
a sessão do Pleno, 
servidores do Movi-
mento de Valoriza-
ção do Servidor do 
Judiciário Federal 
(Mova-se). Os in-
tegrantes entregaram um docu-
mento com 606 assinaturas, no 
qual pedem apoio do presidente 
do TRF5, para que interceda pela  
aprovação do Projeto de Lei nº 
7.920/2014, o qual prevê a re-
composição salarial durante o 

período de 2006 a 2015. Marcelo 
Navarro comprometeu-se a levar 
o pleito à reunião do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), que será 
realizada no dia 27/04, quando 
estarão presentes os demais pre-
sidentes dos TRFs. 

tividade com que fui honrado, me 
faz sentir que colaborei com o traba-
lho desenvolvido nesta Casa durante 
estes cinco anos, com a aquisição 
de novas ideias e o desejo de me-
lhorar”, declarou. O magistrado, que 
está integrando a Terceira Turma, 
participa, hoje, a partir das 9h, da sua 
última sessão de julgamento.

O Núcleo de Gestão Documental 
do TRF5 informa que, de acordo 
com a Resolução nº 100/2009, do 
Conselho Nacional de Justiça, é 
obrigatório o envio e recebimento 
de correspondências no âmbito do 
Poder Judiciário por meio do siste-
ma Hermes, que distribui o malote 
digital. No entanto, os arquivos de 

processos ou ofícios enviados atra-
vés desse sistema devem obedecer 
ao limite de tamanho de até 10 
MB. Caso o arquivo anexado extra-
pole esse tamanho, o usuário pode 
dividi-lo em anexos, considerando 
que cada um deles tenha até 10 
MB. O TRF5 envia e recebe diaria-
mente arquivos pelo malote digital.


