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Diretores dos TRFs se reúnem no RJ

Despedida

Sistema de transferência de presos é aprovado pelo CJF

de Março

QUARTA

Aniversariantes
Turma Regional 
de Uniformização 

de Jurisprudência (TRU) 
recebeu 1.815 processos 
referentes a pedidos de 
uniformização interpos-
tos em face de divergên-
cia entre decisões das 
Turmas Recursais da 5ª 
Região, entre abril de 2017 e mar-
ço de 2019, período em que a TRU 
foi presidida pelo coordenador 
dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs), desembargador federal Élio 
Siqueira. Sob a gestão do magis-
trado, dos 1.815 processos envia-

TRU da 5ª Região recebeu 1.815 
processos entre 2017 e 2019

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
aprovou, na sessão ordinária reali-
zada na última segunda-feira (25), 
no Rio de Janeiro, a utilização do 
Sistema Nacional de Controle de 
Transferência de Presos (SNCTP) 
pelo Judiciário nacional. O de-
senvolvimento do projeto foi um 
trabalho conjunto da Secretaria 
Judiciária e da Subsecretaria de 
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dos pelas Turmas Recursais, 397 
foram julgados na TRU, sendo que 
1.418 processos foram inadmitidos 
monocraticamente pelo presiden-
te da Turma e, sem a interposição 
de agravo regimental, foram de-
volvidos às Turmas Recursais de 

Tecnologia da Informação (STI) do 
TRF5, sob a supervisão do Juiz Fede-
ral Walter Nunes, corregedor da pe-
nitenciária federal de Mossoró/RN. 
A aprovação foi por unanimidade, 
após alterações sugeridas pelo pre-
sidente desta Corte, desembargador 
federal Manoel Erhardt, na propos-
ta inicial. Agora, a equipe técnica 
do Conselho deverá se reunir com 

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

representantes da STI para ajustar 
os detalhes sobre a manutenção 
do sistema. Desenvolvido para 
informatizar os dados referentes às 
mudanças de presidiários para as 
penitenciárias federais, o sistema 
vai gerar um procedimento eletrô-
nico padrão, uma vez que algumas 
transferências se processavam por 
meio de documentação física.

origem. Siqueira encerra-
rá, no próximo dia 31, sua 
gestão como presidente 
da TRU e coordenador 
dos JEFs da 5ª Região. O 
magistrado será sucedi-
do pelo desembargador 
federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima.

Composição - A TRU da 5ª Região 
tem como membros os dez juízes 
federais que presidem as Turmas 
Recursais das Seções Judiciárias 
de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, 
Ceará, Rio Grande do Norte e Ser-
gipe.

Data Center – Foi inaugurado na 
tarde de ontem (26) o Data Center 
da Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE), que vai abrigar todos os servi-
ços de Tecnologia da Informação (TI) 
oferecidos pela Justiça Federal na 5ª 
Região. + Leia mais: www.jfpe.jus.br

Quase duas 
décadas de 
trabalho, dedi-
cação, aprendi-
zado, amizades 
e boas histó-
rias dentro do 
TRF5. Esse é o 
saldo do servidor Expedito Lima, 
do gabinete do desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, que se despediu da Corte 
ontem (26), para buscar novos 
desafios. Formado em Direito no 
estado de Alagoas, começou a 
trabalhar no TRF5 em maio de 
2001, quando passou a integrar a 
equipe do desembargador fede-
ral Paulo Roberto. “É inteligente, 
culto, dotado de redação lite-
rária, produtivo e de reconheci-
díssima lealdade, o que faz com 
que todo o Gabinete, embora 
celebre o entusiasmo do colega 
com seus novos voos, lamente 
a perda do contato diário com 
alguém que soube ser amigo e 
que tem servido para compor a 
própria essência da instituição”, 
destacou Paulo Roberto.

Os diretores-gerais dos cinco tri-
bunais regionais federais do País 
se reuniram, ontem (26), na sede 
do TRF da 2ª Região (RJ), com di-
retor-executivo de Planejamento e 
Orçamento do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), Gustavo Bicalho. Em 
pauta, temas de interesse dos re-
gionais, em especial o orçamento 
dos TRFs para os anos de 2019 e 
2020. Na oportunidade, sendo sua 
última participação no colegiado, 

o DG da 5ª Região, Fábio Paiva, 
registrou a satisfação em compor 
grupo tão comprometido com os 
interesses da Justiça Federal.


