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Aniversariantes

SEXTA

TRF5 vocêé 
o 

Juíza federal Thalynni Maria 
de Lavor Passos
SJPE

Juiz federal Luís Praxedes 
Vieira da Silva

SJCE

Sílvio Ferreira de Lima
Subsecretaria de Material e Patrimônio
Lisiane Rodrigues Cavalcanti
Subsecretaria do Plenário
Alena Pessoa Cantarelli 
Seção de Jurisprudência

Sábado - 16/04/2011 
Edilene Gonçalves Barbosa 
Seção de Taquigrafia

Domingo - 17/04/2011

Desembargador federal 
Geraldo Apoliano Dias

Juiz federal Francisco das 
Chagas Fernandes 

SJCE

Raquel Falcão de Andrade 
Seção de Distribuição

Dia da Conservação do Solo
Dia Mundial do Desenhista
Dia do Desarmamento Infantil

O desembargador 
federal Lázaro Gui-
marães, integrante 
do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 
Região, foi desig-
nado no último dia 
13 pelo Pleno do 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) para 
integrar o Conse-

lho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
O representante desta Corte iniciou sua 
vida jurídica como integrante do Ministé-
rio Público. Em entrevista ao TRF Hoje ele 

Lázaro Guimarães indicado 
pelo STJ para integrar CNMP

disse que é com muita alegria que recebe 
esta nova missão. “Ter sido filho de promo-
tor de Justiça enobrece esse momento”. O 
CNMP é composto por 14 membros, entre 
os quais, o procurador-geral da República, 
que preside o órgão, quatro representan-
tes do Ministério Público dos estados, dois 
juízes indicados – um pelo STF e outro pelo 
STJ -, dois advogados e dois indicados pelo 
Congresso Nacional, um da Câmara dos 
Deputados e outro do Senado Federal. A 
indicação do desembargador será submeti-
da à aprovação do Senado Federal, para só 
então ele ser nomeado pela presidente da 
República, Dilma Rouseff.

Durante a primeira reunião do Conselho 
de Adminsitração da gestão do desembar-
gador federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, realizada no último dia 13, o corre-
gedor regional, desembargador federal 
Vladimir Carvalho, apresentou o calendário 
de correições de 2011 e 2012. O calendário 
foi aprovado pelo Conselho, que também 
debateu  questões administrativas e proce-
dimentos que deverão ser adotados para o 
Tribunal. Confira as correições:

Conselho aprova calendário de correições

O presidente do TRF5, desembargador fede-
ral Paulo Roberto de Oliveira Lima, recebeu 
ontem uma visita de cortesia da corregedora 
nacional da Justiça, ministra Eliana Calmon, 
e do corregedor da Justiça Federal, ministro 
Francisco Falcão, que participam, no Recife, 
do Encontro do Colégio dos Corregedores 
Gerais dos Tribunais de Justiça.

Presidente recebe 
corregedores

Jorge Alberto Gonçalves Cavalcanti é relações públicas e está 
no TRF5 desde 1993. Passou pelo Cerimonial e ficou oito anos 
como Supervisor da Copa, quando foi chamado para o gabine-
te do Desembargador José Maria Lucena, onde auxilia o chefe 
de gabinete, Guilherme Lima. Adora cozinhar e, há 10 anos, tira 
suas férias na Europa, quando faz cursos de gastronomia, dentre 
eles um de reeducação alimentar, na Le Cordon Bleu, em Lon-
dres. E para compensar a paixão pela culinária, pratica corrida 
todos os dias pela manhã. Segundo ele, o TRF5 foi a base para 
concretizar suas metas: “Sempre tive apoio do Tribunal para rea-
lizar meus objetivos”.

Um brinde ao chef


