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Dia da Educação
Dia da Sogra

O Pleno do TRF5 aprovou, por unanimidade, uma 
alteração no Regimento Interno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, proposta pela Comissão do Re-
gimento, que cria o cargo de coordenador-substituto 
dos Juizados Especiais Federais (JEFs). A finalidade da 
mudança é ter um suplente para substituir o coorde-
nador, atualmente o desembargador federal Geraldo 
Apoliano, caso este se ausente por questões de saú-
de, viagens longas etc. O coordenador-substituto elei-
to por aclamação foi o desembargador federal José 
Maria Lucena. São atribuições do cargo: organizar 
administrativamente a Coordenadoria Regional dos 
JEFs e Turmas Recursais; adotar critérios para instala-
ção de novos JEFs e Turmas Recursais; instituir normas 
relativas à organização e funcionamento dos JEFs; e  
promover e coordenar encontros e grupos de estudos 
pertinentes aos JEFs – tudo com a colaboração e con-
cordância do TRF5.

Pleno do Tribunal cria cargo de 
coordenador-substituto dos JEFs

O corregedor-regional do TRF5, desembar-
gador federal Vladimir Souza Carvalho, parti-
cipa hoje, no Conselho da Justiça Federal, da 
reunião de trabalho sobre o Sistema Finan-
ceiro de Habitação – Julgamento e Concilia-
ção. Na ocasião, será debatida a “Meta para 
julgamento em 2011 – apresentação dos 
projetos de julgamentos dos processos refe-
rentes ao Sistema Financeiro da Habitação”.

SFH é discutido no CJF
O desembargador federal Manoel Erhardt, 
diretor da Escola da Magistratura Federal 
da 5ª Região, participa hoje do debate “Se-
gurança Jurídica e Livre Mercado – Por um 
novo Código Comercial para o Brasil”, no 
centro de convenções do Hotel Malibu. O 
desembargador debaterá, junto com André 
Luiz Santa Cruz e Ivanildo Figueiredo, uma 
palestra do professor Fábio Ulhôa Coelho.

Código Comercial em debate
O Tribunal Região Federal da 5ª Região, 
através do Setor de Acompanhamento de 
Estágio de Nível Superior, informa que os 
candidatos aprovados no 3º Processo Sele-
tivo para o provimento de vagas do Quadro 
de Estagiários deverão apresentar foto 3x4, 
comprovante de residência e de matrícula, 
histórico escolar, currículo, cópia da identida-
de e certificado de reservista (homens).

Estágio de nível superior

Lotado na Divisão 
de Distribuição, 
Gabriel Carneiro de 
Lima faz parte do 
TRF5 desde outubro 
de 2010. Aos 22 anos, ele está no penúl-
timo período do curso de Direito e sonha 
em seguir carreira de magistrado federal. 
Morador de Vitória de Santo Antão e fã 
da saga Harry Potter, Gabriel gosta de 
ler, cavalgar, viajar, assistir a filmes e ouvir 
música. Também gosta de futebol e torce 
pelo Sport Club do Recife. Ao falar sobre o 
Tribunal, demonstra satisfação: “As pessoas 
aqui são muito colaborativas. É o clima, o 
espírito de equipe que faz do nosso TRF 
um dos melhores do País”.

Sonho de 
magistratura

Durante a sessão do 
Pleno realizada ontem, 
o desembargador 
federal Lázaro Guima-
rães recebeu votos de 
congratulações pela 
sua indicação para 
compor o Conselho 
Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP). 
O voto, proposto pelo desembargador José 
Maria Lucena, foi aprovado por unanimidade 
pelos desembargadores presentes e elogia-
do pelo procurador regional da República, 
Humberto de Paiva Araújo. “Estou para en-
cerrar a carreira e, nessa última fase, vou ter 
a honra de integrar o CNMP”, comemorou 
Lázaro Guimarães.

Lázaro Guimarães 
recebe voto de 
congratulações

José Maria Lucena


