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Aniversariantes

QUINTA

O Novo desembargador visita TRF5

Paulo Roberto de Oliveira Lima 
no TRE (PE)

Marcelo Navarro participa 
de reunião do Cemaf

João Paulo Babini de Andrade
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano
Kleiton Virgínio Álvaro
Divisão da 2ª Turma

Meio Ambiente

Presidente do TRF5 recebe vice-corregedor geral do MPF

 diretor da Escola da Magis-
tratura Federal da 5ª Região 

(Esmafe5), desembargador federal 
Marcelo Navarro, participa, ama-
nhã (26/04), da reunião do Con-
selho das Escolas de Magistratura 
Federal (Cemaf), que será realiza-
da das 9h às 13h, no Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília. 
Essa é a primeira reunião do ma-
gistrado como diretor da Esmafe. 
Em pauta, o planejamento das 
escolas para 2013, a definição do 
cronograma de eventos em parce-
ria entre as escolas e o centro de 

Estudos Judiciários (CEJ), a pro-
posta de regulamentação da licen-
ça-capacitação para magistrados e 
a agenda de reuniões deste ano.
Interação - O desembargador fe-
deral Marcelo Navarro disse que 
pretende fazer uma administra-
ção interativa com os juízes e que 
está aberto às ideias dos magis-
trados. “Quero fazer um trabalho 
integrado. Manoel Erhardt fez 
um trabalho notável à frente da 
Esmafe. “Dois meses antes ele 
me procurou para saber o que eu 
estava precisando. Quero fazer 

um agradecimento a Manoel pelo 
seu trabalho e pela sua dispo-
nibilidade em ajudar”, destacou 
Marcelo Navarro.

Fernando Braga Damasceno, 
recém-nomeado desembarga-
dor federal do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
visitou, na manhã de ontem (24), 
o presidente desta Corte, desem-
bargador federal Francisco Wildo. 
Durante o encon-
tro, foi definida a 
data da posse de 
Damasceno, que 
vai acontecer no 
dia 15 de maio, 
depois da sessão 
do Pleno. Fer-
nando Braga Da-
masceno atuava 
como procurador 
da República no 

município de Sobral e, no TRF5, 
vai ocupar a vaga destinada a 
membro do Ministério Público 
Federal, decorrente da aposen-
tadoria compulsória do desem-
bargador federal Paulo Gadelha, 
falecido em março desse ano.

Os desembargadores federais 
Paulo Roberto de Oliveira Lima 
e Marcelo Navarro foram eleitos, 
pelo Pleno do TRF5, desembar-
gadores eleitorais, na classe juiz 
federal, efetivo e suplente, res-
pectivamente. Os magistrados 
irão compor o Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE) 
durante o biênio 2013-2015. Pau-
lo Roberto de Oliveira Lima subs-

tituirá o desembargador federal 
Luiz Alberto Gurgel de Faria, que 
se despede daquela Corte no dia 
14 de junho. Na mesma sessão 
do TRF5, os juízes federais Fran-
cisco Eduardo Guimarães Farias e 
Marco Bruno Miranda Clementi-
no foram eleitos desembargado-
res eleitorais do TRE/RN, como 
membros efetivo e suplente, 
respectivamente.

O vice-corregedor geral do Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
Edilson Alves de França, fez on-
tem (24) uma visita ao presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo. Edilson França 
finalizou a correição anual nas 
unidades do MPF e compartilhou 
com o presidente suas impres-
sões sobre a 5ª Região. “Um dos 
objetivos da correição é estreitar 

o relacionamento en-
tre o Ministério Públi-
co e a Justiça. E aqui é 
muito bom”, comen-
tou. Na ocasião, Edil-
son França também 
foi ao gabinete do 
corregedor-regional 
do TRF5, desembar-
gador federal Francis-
co Barros Dias. 

Um ar condicionado sujo re-
presenta 158 quilos de gás 

carbônico a mais na atmosfera 
por ano.


