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Aniversariantes

SEGUNDA

A
PJe: obrigatoriedade 
do sistema chega ao 
interior de Alagoas

Comprovante de matrícula 

CJF homenageia Paulo Roberto de Oliveira Lima

TRF5 empossa mesa diretora para o biênio 2013-2015

Suely Tavares
SOSERVI

Solenidade de posse da nova 
mesa diretora do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 

TRF5 para o biênio 2013-2015 será 
realizada nesta quarta-feira (3/04), 
às 17h, no auditório do Pleno do 
TRF5. O desembargador federal 
Francisco Wildo Lacerda Dantas 
tomará posse como presidente; 
e os desembargadores federais 
Edilson Nobre e Francisco Barros 
Dias serão empossados como vice-
-presidente e corregedor-regional, 
respectivamente. Neste mesmo dia, 
às 10h, será celebrada uma missa 
em ação de graças, na Igreja Nossa 

Senhora da Piedade, localizada na 
Rua Capitão Lima, s/n, no bairro de 
Santo Amaro, Recife. 

mesa diretora a cada dois anos. O 
magistrado tem uma meta para a 
sua gestão: manter o Tribunal no 
mesmo nível de administração da 
gestão Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, cujo modelo, segundo ele, 
foi iniciado na gestão do desem-
bargador federal Luiz Alberto 
Gurgel de Faria. “Eu vou suceder 
a uma gestão magnífica, de um 
colega (Paulo Roberto de Olivei-
ra Lima) que soube administrar 
o Tribunal com muito equilíbrio, 
com muita simpatia. Se eu con-
seguir fazer isso, já me dou por 
satisfeito”. 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) prestou uma homenagem 
aos presidentes do TRF5 e TRF2, 
respectivamente, desembarga-
dores federais Paulo Roberto 
de Oliveira Lima e Maria Hele-
na Cisne, por ocasião da última 
sessão dos magistrados como 
membros do Colegiado. O dis-
curso em homenagem ao de-

A partir de hoje, as subseções ju-
diciárias de Arapiraca e de Santana 
do Ipanema, em Alagoas, passa-
rão a adotar a obrigatoriedade do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) 
para ajuizamento e tramitação 
das demandas judiciais cíveis. A 
medida atende a necessidade de 
dar cumprimento à determinação 
constante no art. 2º, parágrafo 
único, da Resolução nº 16/2012, 
do TRF5, que confere a cada Seção 
Judiciária a autonomia para im-
plantar a obrigatoriedade no inte-
rior, e à Portaria nº 1108/2012 do 
diretor do Foro da Seção Judiciária 
de Alagoas, juiz federal Paulo Ma-
chado Cordeiro. A portaria estabe-
lece, ainda, que o PJe é obrigatório 
na capital para as classes proces-
suais de Mandado de Segurança e 
Ação Ordinária e, em breve, para 
as demais classes cíveis.

Dia da Mentira

O Setor de Acompanhamento 
de Estágio de Nível Superior do 
Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) in-
forma aos estagiários que o pra-
zo para entrega do comprovante 
de matrícula do primeiro semes-
tre de 2013 foi prorrogado para 

o dia 12 de  abril. O documento é 
imprescindível para a permanên-
cia no estágio, conforme previsto 
no §1º do art. 17 da Res. nº28, 
de 18/08/10. Os estudantes das 
instituições federais serão comu-
nicados sobre um novo prazo. 
Informações: 9835/9839.

sembargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima foi proferido pelo 
ministro Castro Meira. “Saudá-lo é 
uma tarefa fácil”, disse o ministro, 
ao pontuar que o desembargador 
é seu amigo de longa data. Castro 
Meira ressaltou que o desembar-
gador sempre foi, no CJF, “compre-
ensivo e aberto ao diálogo”, com 
uma postura independente e votos 

marcados pela objetividade e pela 
precisão. “Um dos mais brilhantes in-
tegrantes da Justiça Federal”, elogiou 
o ministro. A secretária-geral do CJF, 
Eva Maria Ferreira Barros, entregou 
uma placa comemorativa a Paulo 
Roberto, e o ministro Esteves Lima 
fez a entrega ao representante da 
desembargadora Maria Helena Cisne, 
desembargador Raldênio Costa.

Perfil - Francisco Wildo é o 17º 
presidente do TRF5, instituição 
fundada em 1989, e que renova a 
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