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O

Aniversariante

Lázaro Guimarães participa da primeira 
sessão da TNU em 2014

Curso de Iniciação à Magistratura: juízes federais 
substitutos participam de simulação de audiências

Estágio no Cabo de 
Santo Agostinho

Aureni Maria do Nascimento
Telefonia

de Fevereiro11
TERÇA

Coordenador dos 
Juizados Especiais 

Federais na 5ª Região, 
desembargador federal 
Lázaro Guimarães, aten-
dendo a um pedido do 
presidente da Turma Na-
cional de Uniformização 
(TNU) e Corregedor Geral 
da Justiça Federal, minis-
tro Arnaldo Esteves Lima, 
acompanhará os trabalhos 
da Sessão Ordinária de 
Julgamento da TNU. A reunião, 
primeira do ano, será realizada 
na próxima sexta-feira (14/02), a 
partir das 8h30, na sede da Seção 

Judiciária do Ceará, em Fortaleza. 
Amanhã e quinta-feira haverá reu-
nião preparatória. 
Competência - Compete à Turma 

Nacional processar e julgar o inci-
dente de uniformização de inter-
pretação de lei federal em ques-
tões de direito material fundado 
em divergência entre decisões 
de turmas recursais de diferentes 
regiões ou em face de decisão de 
uma turma recursal proferida em 
contrariedade à súmula ou juris-
prudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça. Compõem a 
Turma Nacional 10 juízes federais 
provenientes das turmas recursais 
dos juizados, sendo 2 juízes fede-
rais de cada Região. Sua presidên-
cia é exercida pelo Corregedor-
-Geral da Justiça Federal.

Os 22 juízes federais substitutos, 
aprovados no último concurso 
realizado pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
participam, hoje, de atividades 
que simularão audiências. Na 
primeira parte da manhã, o juiz 
federal Jairo Schafer (em auxí-

lio no STF) coordenará a prática, 
intitulada “Audiências Públicas no 
Judiciário – a experiência do STF”. 
Em seguida, o diretor do Foro da 
Seção Judiciária do Ceará, juiz fe-
deral Leonardo Resende ministrará 
palestra sobre “Processo Judicial 
e Movimentos Sociais”. À tarde, 

o juiz federal Fernan-
do Escrivani Stefaniu 
(JFSE) comanda a si-
mulação de audiências 
nos Juizados Especiais 
Federais. O curso teve 
início no dia 20/01, na Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 

(Esmafe). A previsão para a con-
clusão é o dia 24/04.

A Subseção Judiciária do Cabo de 
Santo Agostinho está com inscri-
ções abertas para o processo sele-
tivo de estagiário de Direito. Estão 
sendo oferecidas seis vagas para 
preenchimento imediato, além da 
formação de cadastro de reserva. 
As inscrições serão realizadas até o 
dia 28/02, na sede da subseção, no 
bairro Cidade Garapu.

Os bacharéis de Direito que se 
interessarem pelo Direito à Assis-
tência Social podem se inscrever, 
até o dia 23 de março, no concurso 
de artigos científicos organizado 
pela Fiocruz Brasília e Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. Será permitida a inscri-
ção de artigos individuais ou com 
vários autores (até três coautores) 
que abordem as temáticas: Direito 
à assistência social como área do 
conhecimento jurídico; O papel do 
advogado no Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS); Assistência 
Social como direito universal e seu 
papel na efetivação dos direitos hu-
manos; e Desafios e propostas para 
a constituição do marco regulatório 
da rede socioassistencial privada do 
Sistema Único de Assistência Social. 
Mais informações: http://concurso-
artigojuridico.fiocruz.br.

Concurso de artigos 
sobre Direito à
Assistência Social

Usuários dos serviços ofere-
cidos pela Justiça Federal têm 
até o dia 28 de fevereiro para 
responder à pesquisa de satis-
fação da Justiça Federal. A opi-
nião pode contribuir para que a 
Justiça Federal saiba como faz 
parte da vida de cada um e as-
sim identifique oportunidades 
de melhorias, bem como tra-
ce estratégias para evoluir em 
aspectos como: atendimento, 
acessibilidade, tempo de trami-
tação processual, transparência 
e segurança judicial.  A pes-
quisa é promovida pelo Con-
selho da Justiça Federal (CJF), 
em parceria com os Tribunais 
Regionais Federais e demais 
unidades da Justiça Federal. As 
perguntas estão disponíveis no 
endereço www.jf.jus.br/pesqui-
sa2013 e também podem ser 
acessadas por meio dos sites da 
Justiça Federal, do Conselho da 
Justiça Federal e dos tribunais 
regionais federais.

Pesquisa de
Satisfação segue 
até o dia 28/02


