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TRF5 é destaque na área de Tecnologia da Informação

Marcelo Navarro é indicado para o STJ

de Agosto18
TERÇA

O

Ana Cláudia de Assis Pinheiro dos Santos
Divisão da 4ª Turma
Joel Rodrigues Ferreira Filho
Gab. Des. Fed. Paulo Cordeiro
Diana Figueiredo Pinheiro
Gab. Des. Fed. Cid Marconi G. de Souza
Mayla Christie Araújo Souza Damasceno
Gab. Des. Federal Fernando Braga

Aniversariantes

Novas obrigatoriedades do PJE

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, Marcelo Navarro, foi indi-
cado ontem (17) pela presidente 
Dilma Rousseff para integrar o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).  
A indicação, publicada na edição 
de hoje do Diário Oficial da União, 
ainda precisa ser aprovada pelo 
Senado. Navarro deverá ocupar a 
vaga destinada a juiz federal de 
Tribunal Regional Federal, decor-
rente da aposentadoria do ministro 
Ari Pargendler, ocorrida em setem-
bro de 2014. O nome do magistra-
do compôs a lista tríplice definida 
pelo Pleno do STJ, em sessão rea-
lizada no dia 27 de maio, na qual 
constaram, também, os nomes dos 
desembargadores federais Joel Ilan 

Paciornik e Fernando Quadros, am-
bos do TRF4. Na ocasião, Navarro 
obteve 20 votos. 
Perfil - Natural de Natal (RN), Mar-
celo Navarro Ribeiro Dantas, 52, foi 
procurador da República antes de 
chegar a desembargador federal 
do TRF5, em dezembro de 2003, na 
vaga destinada ao Ministério Públi-
co Federal (MPF). Dedicou mais de 
12 anos à carreira de procurador 
da República no Rio Grande do 
Norte, entre fevereiro de 1991 e 
dezembro de 2003. Graduado em 
Direito pela UFRN, Navarro tem 
mestrado e doutorado em Direito 
pela PUC/SP. No magistério, é pro-
fessor dos cursos de graduação e 
pós-graduação em Direito, respec-
tivamente, da UFRN e Uni-RN. 

A diretora da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) do 
TRF5, Fernanda Montenegro, foi 
escolhida como CIO destaque (si-
gla em inglês para Chief Informa-
tion Officer) pelos executivos de TI 
presentes na 7ª edição do evento 
CIO Executive Day PE 2015, ocor-
rido no último dia 13, no Recife. A 

premiação homenageia um profis-
sional destaque no setor. A direto-
ra foi panelista do tema Big Data, 
termo utilizado para descrever o 
crescimento, a disponibilidade e o 
uso exponencial de informações 
– e debateu como esta tecnologia 
pode auxiliar a gestão de TI e a 
atuação do Judiciário na sociedade. 

Ao receber o certificado, Fernan-
da agradeceu aos colegas e a sua 
equipe e comentou sobre a ne-
cessidade de alinhamento entre a 
TI e o negócio: “quanto mais nos 
aproximarmos do negócio, garan-
tiremos a atuação estratégica da 
área de Tecnologia da Informa-
ção”, explicou.

Dia do Estagiário - 
Jovens que fazem par-
te dos programas de 
estágio do TRF5 posam 
para foto comemorativa 
ao Dia do Estagiário, 
celebrado hoje (18)

A Seção Judiciária de Alagoas 
tornou obrigatória, desde ontem 
(17/08), a utilização do Processo 
Judicial eletrônico – PJe para o 
processamento e tramitação do 
cumprimento de sentença funda-
do no artigo 475-J do Código de 
Processo Civil, bem como todos 
os seus incidentes processuais 
e ações conexas, no âmbito da-
quela jurisdição. A Portaria nº 
703/2015 foi assinada pelo diretor 
do Foro daquela Seção Judiciá-

ria, juiz federal Frederico Wild-
son da Silva Dantas. Já na Seção 
Judiciária de Sergipe, o diretor 
do Foro, juiz federal Edmilson da 
Silva Pimenta, baixou a Portaria 
nº 00071/2015, que determina 
a obrigatoriedade do PJe para 
o processamento e tramitação 
das demandas judiciais da classe 
Execução Penal, bem como seus 
incidentes processuais e ações 
conexas, no âmbito daquela juris-
dição.


