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Aniversariantes

SEGUNDA

Evite usar copos descartáveis
Os copos descartáveis têm como 

origem o petróleo, uma fonte não 
renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 

O

Perfil 
De estagiário a assessor especial

Esmafe tem novos diretores de núcleos

PJe na 5ª Região 
completa três anos

José Maria de Oliveira Lucena 
recebe medalha militar

Regina Célia Lucas Couceiro
Gabinete da Presidência
Raul Jorge Coutinho
Divisão da 1ª Turma
Cleibson Eduardo da S. Santos
INTERFORT
Halcon Dauys Oereira de Carvalho
IVIA

desembargador federal José 
Maria de Oliveira Lucena 

recebeu, na manhã de sexta-feira 
(19/04), a Medalha da Ordem do 
Mérito Militar no grau Comen-
dador. A solenidade aconteceu 
durante as comemorações ao Dia 
do Exército Brasileiro, realizadas 
no Mirante do Parque Históri-
co Nacional dos Guararapes, em 
Jaboatão. A condecoração é o 
mais importante reconhecimento 
concedido pelas Forças Armadas 
do Brasil a militares, civis e institui-
ções que tenham prestado rele-
vantes serviços à nação brasileira, 
em especial às forças armadas 
terrestres. O presidente do TRF5, 
Francisco Wildo, e o desembar-

gador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima também foram agra-
ciados com a honraria, mas não 
puderam comparecer ao evento. 
Dia do Exército - Diversas auto-
ridades prestigiaram a cerimônia, 
entre elas, a desembargadora 
federal Margarida Cantarelli, re-
presentando o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5. A 
data relembra a primeira Batalha 
dos Guararapes, luta de brasileiros 
contra a dominação holandesa, 
ocorrida em 19 de abril de 1648. 
A celebração do Dia do Exérci-
to aconteceu sob chuva intensa. 
Ainda assim, contou com apre-
sentações da Banda de Música do 
Comando Militar do Nordeste e 

desfile dos militares. Ao final, fo-
ram entregues as comendas. Além 
das medalhas, o Comandante 
Militar do Nordeste, General de 
Exército Odilson Sampaio Benzi, 
entregou também Diplomas de 
Colaboradores Eméritos do Exérci-
to Brasileiro.

O diretor da Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região (Esmafe5), 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, definiu a equipe que 
irá comandar os núcleos seccio-
nais da Esmafe nos estados que 
integram a 5ª Região. A juíza fe-
deral Joana Carolina Lins Pereira 

permanecerá à frente do núcleo 
pernambucano, assim como o juiz 
federal Bruno Teixeira de Paiva, que 
continuará à frente do núcleo da 
Paraíba. Navarro convidou os juízes 
federais George Marmelstein, Marco 
Bruno Miranda Clementino, Rubens 
de Mendonça Canuto e Fernando 

Escrivani Stefaniu para dirigir os 
núcleos dos Estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Alagoas e Ser-
gipe, respectivamente. Os magis-
trados deverão atuar no biênio 
2013/2015, período em que a 
Esmafe5 será dirigida pelo desem-
bargador federal Marcelo Navarro.

Rodrigo Lins de 
Lima, analista judi-
ciário do Supremo 
Tribunal Federal 
(STF), cedido para 
o TRF5 desde o 
fim de 2010, as-
sume nessa nova 
gestão o cargo de 
assessor especial 
da Presidência. 
No seu currículo, 
um fato curioso: o 
longo histórico de colaboração 
com o atual presidente des-
ta Corte. Nascido em Alagoas, 
Rodrigo teve a oportunidade 
de trabalhar como estagiário 
do então juiz federal Francisco 
Wildo, entre 1996 e 1997, quan-
do este era titular da 1ª Vara da 

Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL). Após 
alguns anos exer-
cendo a advocacia, 
Rodrigo volta, em 
2003, ao gabinete do 
magistrado, já nesta 
Corte, desta vez no 
cargo comissionado 
de assessor judiciário. 
Nesta nova missão, 
o assessor espe-
cial diz que a tarefa 

de auxiliar a Presidência é uma 
enorme responsabilidade, e cada 
dia tem sido marcado por novas 
experiências jurídicas e adminis-
trativas. “Tenho o privilégio de ser 
membro de uma equipe eficiente 
e coesa, o que tem facilitado a su-
peração dos obstáculos”, afirma.

Na última sexta-feira (19/04), o 
Processo Judicial eletrônico (PJe) 
comemorou três anos de implanta-
ção na Justiça Federal na 5ª Região. 
A Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte (SJRN) foi a pioneira no 
Brasil na instalação do novo siste-
ma. Posteriormente,  as seções ju-
diciárias de Sergipe, Alagoas, Ceará, 
Pernambuco e, por fim, da Paraíba 
implantaram o sistema. Em março 
deste ano, de todos os processos 
cíveis que entraram nas seções 
judiciárias da 5ª Região, cerca de 
50% foram via PJe.


