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Castro Meira será homenageado pelo STJ

Versão nacional do PJe terá mais de 20 
funcionalidades desenvolvidas pelo TRF5

OAB-PE tem novo presidente

Nilma se despedeAniversariantes

de Fevereiro
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Bruno de Lucena Eustáchio
INDRA

versão nacional do 
Processo Judicial ele-

trônico, desenvolvida pelo 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), terá mais de 20 
funcionalidades presentes 
no sistema implantado pelo 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 e inexis-
tentes atualmente na versão 
nacional. Entre as funções 
que serão incorporadas, o 
controle de Repercussão Ge-
ral e Recurso Repetitivo, expedição 
de Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) e Precatórios, módulo de 
plantões, correições e inspeções, 

entre outros. De acordo com a 
diretora da Secretaria Judiciária do 
TRF5, Telma Motta, que faz parte 
da Comissão Técnica de Negó-

A Ordem dos 
Advogados do 
Brasil, seccional 
Pernambuco, 
tem novo presi-
dente. Segunda 
(15),  o advo-
gado Ronnie 
Preuss Duarte 
assumiu a presi-
dência da instituição, cargo que 
ocupará pelo triênio 2016-2018. 
O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fia-
lho Moreira, compôs a mesa de 
autoridades presentes, entre as 
quais, os ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Francis-

co Falcão (presidente), Luiz Alber-
to Gurgel de Faria e Nefi Cordeiro; 
o presidente do Tribunal de Justi-
ça de Pernambuco (TJPE), desem-
bargador Leopoldo Raposo; e o 
governador de Pernambuco e o 
prefeito do Recife, respectivamen-
te, Paulo Câmara e Geraldo Júlio.

O ministro emérito do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), José 
de Castro Meira, receberá uma 
homenagem daquela Corte, 
juntamente com mais 11 minis-
tros, uma tradição prevista no 
Regimento Interno do STJ (artigo 
337). A cerimônia será realiza-
da hoje (17), em Brasília, e será 

marcada pela publicação de mais 
uma edição da Coletânea de Jul-
gados e Momentos Jurídicos dos 
Magistrados no TFR e no STJ. Cas-
tro Meira foi ministro do STJ du-
rante o período de 2003 a 2013. 
Antes disso, fez parte da primeira 
composição do TRF5. Presidiu a 
Comissão de Construção da sede 

atual e, durante a sua gestão na 
Presidência (1993/1994), ocor-
reu a mudança para a atual sede 
do Tribunal. Foi diretor (funda-
dor) da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe). 
A relação dos homenageados 
pode ser conferida no site do 
STJ: www.stj.jus.br.

A servidora Nilma César dos Santos 
está se despedindo do TRF5. Ela 
obteve, recentemente, o deferi-
mento do seu pedido de aposen-
tadoria. Durante a apreciação, em 
reunião do Conselho de Adminis-
tração, Nilma recebeu elogios do 
desembargador Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, com quem trabalhou 
desde 2001, bem como do desem-
bargador Rogério Fialho Moreira. 
Depois de 26 anos de Tribunal, 
Nilma diz que está muito feliz, que 
aqui no TRF5 conquistou amigos 
maravilhosos e tem a sensação do 
dever cumprido. “Quero viajar e 
estou pronta para novos projetos”.

cio do Processo Judicial 
Eletrônico, composta por 
representantes das cinco 
regiões da Justiça Fede-
ral, as propostas relativas 
à versão “PJe 2.0”, em fase 
de desenvolvimento pelo 
CNJ, foram analisadas pelo 
grupo nos dias 12 e 13 de 
janeiro, no Conselho da 
Justiça Federal (CJF). 
Migração - “Com a inclu-
são das funcionalidades do 

PJe do TRF5 na versão nacional, 
a migração da 5ª Região para o 
sistema do CNJ se tornará viável”, 
ressaltou Telma Motta.


