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“O único lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” Albert Einstein 

““. Pitágoras. 

Novos juízes são 

apresentados em solenidade 

no auditório da Seccional 

 

 

No dia 24 de maio, em solenidade de 

boas-vindas, os Juízes Federais 

Substitutos Carolynne Souza de Macedo 

Oliveira, lotada na 2ª Vara, e Herley da 

Luz Brasil, lotado na 4ª Vara, foram 

apresentados oficialmente aos 

servidores e estagiários. 

O Diretor do Foro em exercício, Juiz 

Federal Régis de Souza Araújo, em seu 

discurso, destacou que os novos juízes 

vêm para colaborar e que é bom 

trabalhar na Seccional do Acre, dado o 

alto nível dos servidores. 

O Juiz Federal Jair Araújo Facundes 

aproveitou a oportunidade para se 

apresentar devido ao seu retorno após 

estar afastado para cursar mestrado, 

tendo atuado na Seccional do Distrito 

Federal durante esse período, e 

comentou que o serviço da Seção 

Judiciária é excelente e que não fica 

aquém do oferecido em Brasília, pois o 

servidor acreano se ombreia com o resto 

do Brasil.  

Natural de Rio Branco-AC, graduada em 

Direito pela Universidade Federal do 

Acre, em 2007, e pós-graduada em 

Direito Processual pela Universidade 

Gama Filho em convênio com o Centro 

de Estudos Jurídicos Damásio de Jesus, 

Carolynne Souza de Macedo Oliveira 

assumiu o cargo de Técnico Judiciário 

da Justiça Federal em setembro de 

2002, permanecendo até fevereiro de 

2013, com lotação na 2ª Vara Federal. 

Em seu discurso, a magistrada deixou 

bem claro que tem boa vontade e conta 

com uma equipe capacitada, que quer 

promover a justiça, trabalhar e crescer, 

ressaltando, por fim, que não existe juiz 

“pronto”. 

O Juiz Federal Substituto Herley da Luz 

Brasil agradeceu a recepção dizendo 

que quer se integrar à cultura local para 

bem julgar. Informou, ainda, que seu 

filho nascerá no Acre, marcando, assim, 

um vínculo muito forte com o Estado. 


