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SIAP realiza trabalhos de substituição de equipamentos de ar-condicionado

Migração de 
processos

de Dezembro

TERÇA

AniversariantesTema 810: TRF5 analisa mais de 10 mil processos 
ez dos 12 mil processos 
que estavam sobres-

tados no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, 
aguardando julgamento do 
tema de Repercussão Geral 
(Tema 810) pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), foram 
despachados. A agilidade no 
andamento dos processos 
foi possível graças a uma 
mobilização organizada pelo 
Tribunal, após a decisão proferida 
no dia 3 de outubro pela Corte 
Máxima. Cerca de 40 servidores 
da Vice-Presidência, da Subsecre-
taria de Recursos Extraordinários, 
Especiais e Ordinários (SREEO) 
e de Gabinetes trabalharam aos 

D

A Subsecretaria de Infraestrutu-
ra e Administração Predial (SIAP) 
do TRF5 dará início, hoje (17), 
aos trabalhos de substituição de 
equipamentos Fan Coils da central 
de ar-condicionado do Tribunal. 
Este tipo de máquina é indicado 
para climatizar grandes ambien-
tes, muito utilizado em shoppings 
centers, hipermercados, aeropor-
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sábados, em sistema de mutirão, 
tanto nas atividades de assessoria 
quanto nas cartorárias. O último 
dia de mutirão aconteceu no sába-
do, 14/12. Além dos trabalhos dos 
servidores, também foram realiza-
das reuniões com representantes 

tos, bancos e hotéis, devido à maior 
potência de trabalho, proporcio-
nando incremento do conforto 
térmico e da eficiência energética. 
No edifício-sede do TRF5, são ne-
cessários quatro equipamentos por 
andar, sendo dois de cada lado do 
prédio. Os trabalhos de substituição 
das máquinas serão realizados nos 
finais de semana, feriados e, tam-

da Procuradoria Regional 
da República da 5ª Região 
e Advocacia Geral da União. 
Na avaliação do vice-presi-
dente do TRF5, Lázaro Gui-
marães, o maior desafio foi 
despachar tantos processos 
em um espaço de tempo tão 
curto. “Isso exigiu progra-
mação, cooperação com as 
demais partes processuais e, 
sobretudo, muita dedicação 

da equipe. Como resultado, mais 
de 10 mil processos tiveram seu 
sobrestamento levantado e muitos 
desses, inclusive, já tiveram o trân-
sito em julgado certificado, graças 
a esse esforço conjunto”, desta-
cou. Ele ressaltou também o apoio 

Adesivos de acesso ao estacionamento - A partir 
de janeiro de 2020, após o recesso forense, o uso dos 
adesivos, para controle de acesso de veículos aos esta-
cionamentos do TRF5 será obrigatório, de acordo com 
a Instrução Normativa nº 4/2019, da Diretoria Geral. 
Dessa forma, a entrada no estacionamento do Tribunal 
apenas será liberada com a apresentação do adesivo. 
Para solicitar o cadastro e obter outras orientações, 
é só entrar em contato com a SAE, através do e-mail 
apoioespecial@trf5.jus.br.

operacional vindo da Presidência 
do Tribunal.
Tema 810/STF – Em novembro de 
2017, o STF, ao analisar o Recurso 
Extraordinário nº 870947, deci-
diu sobre os critérios de correção 
monetária e dos juros moratórios 
incidentes sobre as condenações 
impostas à Fazenda Pública, apon-
tando, entre outros aspectos, in-
constitucionalidade de alguns pon-
tos da Lei nº 11.960/2009. Porém, 
foram opostos diversos embargos 
de declaração, aceitos pelo STF 
com efeito suspensivo. Com isso, 
os mais de 12 mil processos que 
tramitavam no TRF5 referentes ao 
tema ficaram aguardando a deci-
são final do Supremo sobre o caso.

bém, durante o recesso, para 
minimizar transtornos aos usu-
ários da Corte. A expectativa 
é que a instalação dos novos 
equipamentos seja finalizada 
dentro de quatro meses. O 
estacionamento da Ampliação 
do Tribunal ficará temporaria-
mente interditado durante a 
execução dos serviços.

As seções Judiciárias da Paraíba e de 
Pernambuco estão utilizando apli-
cativos para automatizar a migração 
dos processos físicos para o sistema 
eletrônico PJe. Em Pernambuco, três 
varas federais de execução fiscal 
(11ª, 22ª e 33ª) adotaram o robô 
Mini Mouse Macro, desenvolvido 
por um servidor da JFPE. Já a JFPB 
também criou um robô capaz de 
migrar, em espaço curto de tempo, 
os dados dos processos físicos que 
ainda estão no sistema Tebas para o 
sistema PJe. Com a solução de Inte-
ligência Artificial, a JFPB espera que, 
até o dia 19/12, a Seccional esteja 
100% digital. (Com informações das 
Ascom/JFPE e JFPB)


