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Barros Dias participou, 
ontem, da sua última 
sessão de julgamento na 
Terceira Turma do Tribu-
nal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, cole-
giado que estava sendo 
presidido pelo magis-
trado, após a posse da 
nova mesa diretora, no 
dia 8/04. O magistrado 
se aposenta voluntaria-
mente a partir de segunda-feira, 
dia 20/04. Barros Dias se dedica-
rá à carreira de professor na Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e à advocacia. 

Despedida - Integrantes da Ter-
ceira Turma, os desembargadores 
federais Paulo Cordeiro, em sua 
primeira sessão após sua posse 
como membro da Corte, e Élio 

A diretora-geral do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargadora federal emérita 
Margarida Cantarelli, se reuniu, 
ontem (16), com alguns diretores 
e chefes de gabinetes para discu-
tir projetos a serem realizados no 

Tribunal durante o ano de 2015. Na 
reunião, propostas de infraestrutura 
e qualidade de vida de cada gabi-
nete foram apreciadas, como a oti-
mização no sistema de ar-condicio-
nado; manutenção de elevadores e 
esquadrias; construção de vestuário 

destinado aos usuários de bicicle-
tas; informações atualizadas sobre o 
plano de saúde para magistrados e 
servidores e a retomada do progra-
ma de ginástica laboral. A diretora-
-geral do TRF5 aproveitou a oca-
sião para reforçar o compromisso 

com a eficiente funcionalidade da 
Casa. “A administração do Tribunal 
existe para apoiar as atividades de 
cada setor e gabinete, por isso, o 
debate de sugestões é de grande 
importância para o aumento da 
produtividade”, concluiu.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 irá estender, a 
partir do dia 1º de maio, a uti-
lização obrigatória do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe)  para a 
propositura e a tramitação das 
ações incluídas nas classes ori-
ginárias cíveis, bem como de 
seus incidentes processuais e de 
suas ações conexas, no 2º Grau 
da Justiça Federal da 5ª Região. 
O Ato nº 203, de 14/04/2015, 
que amplia a obrigatoriedade, 
foi assinado na última terça-fei-
ra (14) pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Marce-
lo Navarro. Segundo dados da 
Secretaria Judiciária do Tribunal, 
de janeiro a março deste ano, 
47% dos processos distribuídos 
no TRF5 foram eletrônicos.

Siqueira (convocado), 
além do procurador-
-regional da República, 
Marcelo Souza, lamen-
taram a saída de Barros 
Dias, enfatizando que o 
magistrado deu grande 
contribuição para a Jus-
tiça Federal e que co-
laborará para a prática 
jurisdicional, seja como 
professor ou advogado. 
Barros Dias agradeceu, 
dizendo que ao longo 

dos 28 anos como juiz federal 
procurou desenvolver e cola-
borar o máximo possível com a 
instituição. 


