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 Plenário do Senado Federal aprovou ontem à 
noite (24) a indicação do desembargador Láza-
ro Guimarães para compor o Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP). Indicado pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o desembargador foi sabati-
nado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado (CCJ) ontem pela manhã, em Brasília, e 
também teve seu nome aprovado. A sabatina foi ante-
cedida pelo depoimento elogioso do senador relator 
Cícero Lucena (PB) e endossada pelo senador pernam-
bucano Armando Monteiro Neto. “Trata-se de uma 
incumbência de muita relevância, pois o CNMP abran-
ge os MPs de todos os estados do país, da União, do 
Trabalho e Federal. Terei uma importante missão social 
pela frente”, declarou o desembargador. Depois de no-
meado pela  presidente Dilma Rousseff, o conselheiro 
será empossado em agosto e cumprirá um mandato 
de dois anos.

Lázaro Guimarães é o novo 
conselheiro do CNMP

Experiência - Baiano, Lázaro Guimarães 
possui graduação em Direito pela Uni-
versidade Católica de Salvador – Ucsal 
(1976) e mestrado em Direito pela Uni-
versidade Católica de Pernambuco - Uni-
cap. Começou a vida profissional como 
jornalista. Na área jurídica ingressou em 
1977, como promotor de justiça da Co-

marca de Mutuipe (BA). Tornou-se juiz 
federal em 1982, mesmo período em 
que passou a atuar como professor de 
Direito na Ucsal. Atualmente, é o de-
sembargador mais antigo desta Corte 
- está no TRF5 desde a sua criação, em 
1989 – e é professor da Unicap e da 
Faculdade Mauricio de Nassau. 

“É preciso estar sempre atento ao 
dinamismo e a organização dos pro-
cedimentos processuais para tornar 
a Justiça eficiente e prestar bons 
serviços para a sociedade”. Com esse 
lema, o desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias recebeu em seu 
gabinete, nesta terça-feira (24), cerca de 
50 alunos de Direito da Faculdade de Ciên-
cias Sociais Aplicadas (Facisa) de Campina 
Grande (PB). Os alunos visitantes também 
foram recepcionados pelo desembarga-
dor federal convocado, e professor, Sérgio 
Murilo Queiroga, que se encarregou de 
apresentar o Plenário, o heliponto e a ses-
são da Turma. “Mais uma ação para apro-
ximar o Poder Judiciário da comunidade 
estudantil por meio de visitas e palestras”, 
destacou Sérgio Murilo.

A Subsecretaria de Recursos Extraordiná-
rios, Especiais e Ordinários (SREEO) é en-
carregada do processamento e tramitação 
das decisões do vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério Fialho, 
acerca da admissibilidade dos recursos 
especiais, extraordinários e ordinários 
interpostos contra acórdãos das Turmas e 
do Plenário do Tribunal. Dirigida pela ser-
vidora Luciana Porto, a Subsecretaria con-
ta com 51 funcionários, entre servidores, 
terceirizados e estagiários de nível médio 
e superior. “A prestação jurisdicional só se 
completa com efetivo julgamento em to-
das as instâncias dos pedidos deduzidos 
judicialmente. Nesse contexto, a SREEO é 
parte fundamental neste processo”, decla-
ra a diretora Luciana Porto. 

Pela celeridade do Judiciário

Estudantes de Direito 
visitam o TRF5

Ana Clécia Heliodoro do Nascimento
Divisão da 3ª Turma

O Núcleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos (NDRH) lembra aos 
diretores e chefes de gabinete sobre 
a devolução dos formulários Siades 
(Sistema Integrado de Avaliação de 
Desempenho Funcional dos Servido-
res), do período de gestão que vai até 
maio de 2011. Mais informações com 
Soraya, no ramal 9804.

Formulários SIADES

Dia Nacional da Adoção
Dia Internacional das 
Crianças Desaparecidas


