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Aniversariantes
Juiz Federal José Eduardo
de Melo Vilar Filho
SJCE

Ygor Ferreira Fonseca
Administração Predial

Jailma Barbosa da Silva
Comunicação Social

Dáulio Pereira de Oliveira Júnior
Mps/Informática

Jorge Ricardo Gomes da Silva
Vip/ Segurança

José Ricardo B. da Silva
Vip/Segurança

Adilson Ferreira de Lima
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Ruan Silva de Melo
Apoio Especial

Flávia Nogueira de Souza Belém
Taquigrafia

Tatiana Vieira Cavalcanti
Gab. Des. Geraldo Apoliano

O desembargador federal José Lázaro Alfredo
Guimarães, decano do Tribunal Regional Federal da
5ª Região (TRF5), foi eleito para compor a lista
tríplice que será encaminhada ao presidente da
República. A escolha e nomeação do ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve-se à vaga
decorrente da aposentadoria do ministro Fernando
Gonçalves. Lázaro Guimarães já foi eleito outras três
vezes para compor essa lista, nos anos de 1997, 1998 e 2004. Além dele, foram
escolhidas as magistradas Suzana de Camargo Gomes(TRF3), em São Paulo, e Maria
Isabel Diniz Galloti Rodrigues(TRF1), em Brasília. O desembargador representante da
5ª Região é o único nordestino que disputará a vaga.

Lázaro Guimarães
é eleito para lista
tríplice do STJ

O secretário de Reforma do Judiciário,
do Ministério da Justiça, Rogério
Favreto, fez uma análise do trabalho que
está sendo efetuado em Brasília com a
implantação do Pacto Republicano, por
um sistema de justiça ágil e acessível.
Uma preocupação contida no projeto do
Pacto é a criação de procedimento que
diminua o excesso de burocracia e do

Secretário do Ministério da Justiça fala
de Reforma do Judiciário na Esmafe5

O Conselho da Justiça Federal
definiu os municípios brasileiros
onde serão instaladas as 230
varas federais criadas pela Lei n. 12.011,
de 4 de agosto de 2009. A Resolução
estabelece ainda o cronograma de insta-
lação dessas novas varas, que vai até
2014 (serão 46 varas a cada ano). Para
este ano está prevista a instalação das
46 primeiras unidades. Na 5ª Região (PE,
CE, PB, RN, SE, AL), serão instaladas 16
novas varas federais nas capitais e 32
nos municípios do interior, totalizando 48
varas. 71% dessas varas serão
implantadas em municípios do interior
dos estados e 29% nas capitais.

CJF define
municípios para
novas Varas

formalismo no cumprimento das leis, principal-
mente aquelas que tratam dos direitos funda-
mentais da população. O Pacto, explicou ele,
na última sexta-feira, aos juízes substitutos
que participam do Curso de Introdução à
Magistratura 2010, realizado pela Esmafe5,
“não é apenas um instrumento político, mas
também prático, na medida em que busca
rapidez na regulamentação das leis”.

Estudantes do curso de Direito poderão
se inscrever, até amanhã, no processo
seletivo para contratação de estagiários
do setor Jurídico da Caixa Econômica
Federal. Para ingressar na instituição, os
estudantes precisam estar matriculados
entre o 5º e 7º período. As provas serão
realizadas nos auditórios da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5) e do Edifício Graham Bell, nos
dias 28 e 29 de junho, das 14h30 às
17h30. As inscrições são gratuitas e
realizadas no Setor Jurídico Regional da
Caixa Econômica Federal, das 10h às
18h. Outras informações: (81) 3236-9002.

Processo seletivo para
estágio em Direito


