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O

Presidente e desembargadores federais 
do TRF5 recebem a Medalha Frei Caneca 

de Maio28
QUARTA

Ministro Francisco Falcão presidirá STJ e CJF

Aniversariantes

Ministro 
Ricardo Villas Boas Cuêva

STJ

Kátia Maria Fernandes Salvatori
Seção de Taquigrafia
Sueli Lacerda Pinto
Gab. Des. Fed. Barros Dias
Eliezer Moura Vasconcelos Filho
INTERFORT

Prêmio Innovare

JFPE ganha 
Comissão 
de Avaliação 
Documental 

O ministro Francisco Falcão foi 
eleito, ontem, pelo Pleno do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
presidente daquela Corte, para o 
biênio 2014-2016. A ministra Lau-
rita Vaz será a vice-presidente do 
STJ. Ao assumir o cargo, Francisco 
Falcão também presidirá o Con-
selho da Justiça Federal (CJF). A 

ministra Nancy Andrighi foi indica-
da para a Corregedoria Nacional de 
Justiça e assumirá o cargo depois 
de passar pela sabatina no Senado 
Federal. A cerimônia de posse da 
nova direção do STJ e do CJF deve 
ocorrer no final de agosto ou início 
de setembro deste ano. Atual cor-
regedor-nacional de Justiça, Fran-

cisco Falcão é natural do Recife-PE 
e também fez parte da composição 
originária do TRF5. Foi o primeiro pre-
sidente a dirigir a Corte por dois anos 
(1997/1999) - até então, o mandato 
do presidente do TRF5 era de um ano. 
Falcão ascendeu ao STJ em junho de 
1999, pouco depois de concluir sua 
gestão como presidente do TRF5. 

A Justiça Federal em Pernam-
buco (JFPE) instalou a Comissão 
Permanente de Avaliação Docu-
mental (CPAD), com o objetivo 
de analisar o possível descarte 
de documentos arquivados na 
Justiça, preservando a memória 
da JFPE. A Comissão é presidida 
pela servidora Georgia Paixão 
e tem como consultor o diretor 
do Foro da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE), juiz federal 
Frederico Azevedo, contando, 
ainda, com mais cinco servido-
res que realizam o trabalho de 
avaliação dos documentos. A 
CPAD garante a preservação e 
o acesso aos documentos de 
guarda permanente; já os arqui-
vos que não tenham valor ad-
ministrativo, fiscal, legal, históri-
co ou científico serão remetidos 
a uma Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) para serem reciclados. 

s desembargadores federais 
Francisco Wildo (presidente 

do TRF5) e Paulo Roberto de Oli-
veira Lima, receberam, na tarde 
de ontem, a Medalha do Mérito 
Eleitoral Frei Caneca, concedida 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE). Os magis-
trados foram agraciados com a 
Classe Ouro, juntamente com ou-
tras nove personalidades jurídicas, 
entre elas desembargadores do 
Tribunal de Justiça de Pernambu-
co (TJPE) e o procurador-regional 
eleitoral. A solenidade de entrega 
das medalhas foi realizada pelo 
presidente do TRE/PE, José Fer-
nandes de Lemos, no Gabinete da 
Presidência da corte eleitoral per-
nambucana. Durante a cerimônia, 
José Fernandes Lemos lembrou a 
a história de Frei Caneca, um dos 
líderes da Revolução Pernambu-
cana (1817) - que proclamou uma 
República e organizou o primeiro 
governo independente na região. 
Próximos agraciados – Este ano, 
a entrega da comenda foi dividida 
em quatro  etapas. Assim, amanhã, 
quem recebe a medalha na Classe 

Ouro, é o desembargador federal 
Marcelo Navarro, também diretor 
da Esmafe, a juíza de Direito da 3ª 

Vara de Entorpecentes, 
Ana Maria da Silva e 
mais três personalidades 
que serão agraciadas 
na categoria Bronze. 
A Medalha do Mérito 
Eleitoral Frei Caneca, a 
mais alta condecoração 
concedida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de 
Pernambuco, é subdivi-
dida em três categorias: 
ouro, prata e bronze. 
Anualmente, ela é con-

cedida a personalidades que se 
destacaram na prestação de servi-
ços à Justiça Eleitoral. 

No próximo sábado, dia 31/05, en-
cerram-se as inscrições para a 11ª 
edição do Prêmio Innovare. Este 
ano, o tema será livre para con-
correr nas categorias Juiz, Tribu-
nal, Ministério Público, Defensoria 
Pública e Advocacia. Na categoria 
especial, serão aceitas iniciativas 
ligadas ao tema “Sistema Peni-
tenciário Justo e Eficaz”. O prêmio 
Innovare tem por objetivo identifi-
car, premiar e disseminar iniciativas 
que mostrem, além da eficiência, o 
alcance social e a desburocratiza-
ção de processos jurídicos.  

Francisco Wildo e 
José Fernandes


