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Nova obrigatoriedade do PJe na JFAL
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Geraldo Apoliano é homenageado pelo TRF5

de Maio22
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Sábado, 23 de maio
Maria do Socorro Vieira de Melo Gusmão
Divisão de Protocolo e Distribuição
Andréa Carvalho de Mello Rego
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Domingo, 24 de maio
Nilma César dos Santos
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima

Aniversariantes
Comissões de 
Jurisprudência e 
Informática

agistrados, 
servidores, 

familiares e ami-
gos prestaram, 
ontem (21), uma 
homenagem ao 
desembargador 
federal Geraldo 
Apoliano, que 
se aposentou 
por tempo de 
contribuição no 
último dia 6 de 
maio. A emoção 
de Apoliano contagiou a todos os 
presentes, principalmente os ser-
vidores de seu gabinete. Em nome 
da Corte, o presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador federal Mar-
celo Navarro, destacou a conduta 
do homenageado ao longo da 
convivência dos dois no Tribunal: 
“Geraldo Apoliano, além de magis-
trado, é um grande ser humano, 
muito distinto, especial e muito 
amado. É um tesouro vivo de ex-
periências. Agregou a este Tribunal 
uma característica de bondade”, 
ressaltou Navarro. 
Emoção - Falando em nome dos 
servidores, Carlos Jair de Oliveira 

não escondeu a emoção pela des-
pedida do chefe, destacando suas 
qualidades, como a retidão do ca-
ráter, dedicação, o comportamen-
to firme, comprometimento com a 
verdade, e a busca pela conciliação 
das divergências. “Hoje, com o co-
ração apertado, colegas e amigos 
são obrigados a dizer um ‘até bre-
ve’. Vossa excelência deu o melhor 
de si todos esses anos. Deixou sua 
marca, a exemplo da instalação 
dos Juizados Especiais Federais na 
5ª Região”. Com a voz embargada, 
Apoliano salientou que fazer Jus-
tiça é fundamental em qualquer 
sociedade humana. “Às vezes, 
depois de uma sessão difícil de jul-
gamento, nós conseguimos che-

gar em casa, reanalisar 
o que foi feito ao longo 
do julgado e saborear, 
quando possível o seja, o 
acerto daquela decisão. 
Fazer Justiça é justificar a 
razão de ser da existência 
humana. Agradeço a to-
dos: estagiários, colegas 
juízes, professores que 
me ensinaram quase tudo 
na faculdade de Direito, 
servidores das varas onde 
atuei e à equipe do Tribu-

nal, que há muito tempo é minha 
casa e continuará sendo, porque 
os  bons momentos serão guarda-
dos”, concluiu Geraldo. 

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) passará a adotar, a partir 
do dia 1º de junho, a obrigato-
riedade do Processo Judicial ele-
trônico (PJe) para o ajuizamento 
e a tramitação das demandas ju-
diciais da classe Execução Fiscal, 
no âmbito das Subseções Judi-
ciárias de União dos Palmares, 

Arapiraca e Santana do Ipanema. 
Na sede da JFAL, a utilização do 
PJe para a classe Execução Fiscal 
será facultativa. O PJe foi desen-
volvido pela Justiça Federal na 5ª 
Região e implantado no 1º Grau 
em abril de 2010 e. no 2º Grau, 
em março de 2011, porém de 
forma não obrigatória.

O desembargador federal Fran-
cisco Wildo foi eleito, quarta 
(20), pelo Pleno, para compor 
a Comissão de Jurisprudência 
do TRF5, em substituição ao 
desembargador federal Geraldo 
Apoliano, que se aposentou. Na 
mesma sessão, foi eleito o de-
sembargador federal Paulo Cor-
deiro para compor a Comissão 
de Informática, substituindo o 
desembargador federal Francis-
co Barros Dias, que também se 
aposentou. Os desembargado-
res federais José Maria Lucena 
e Manoel Erhardt compõem a 
Comissão de Jurisprudência e 
os desembargadores federais 
Lázaro Guimarães e Edilson No-
bre, a de Informática.

Faleceu, ontem (21/05), aos 90 
anos, Maria de Souza Carvalho, 
mãe do desembargador federal 

Vladimir Carvalho.  O sepultamen-
to foi realizado no Cemitério das 

Almas, em Itabaiana – SE.


