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Dicas de Segurança STI
Cuide-se ao ler e-mails:

 - Mantenha o programa leitor de e-mails sempre atualizado;
 - Desative a visualização de e-mails em HTML;
 - Desative as opções de execução automática de arquivos 
anexados;
 - Desative a execução de JavaScript e Java.

Mais detalhes em: http://cartilha.cert.br/prevencao/

ivros como “Valores 
constitucionales: 
introducción a la 

Filosofía del Derecho”, 
“Valores constitucionales 
y derecho”, “La idea de la 
justicia” e “Mujer y cons-
titución” já podem ser 
emprestados ou consul-
tados na Biblioteca do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5. 
No mês de julho, foram 
adquiridas 165 novas 
obras importadas, aumentando o 
acervo do local para 11.081 livros. 
As aquisições foram feitas através 
da Livraria dos Advogados Editora 

Ltda. (Lael) e podem ser lidas em 
vários idiomas, como português, 
inglês, italiano, francês e espanhol. 
Novas obras também foram dispo-
nibilizadas ao público no mês de 

Biblioteca ganha 165 obras importadas
março, totalizando 478 livros. 
Criada em 30 de março de 
1989, a biblioteca possui um 
link no Portal do TRF5, através 
do qual o usuário (e leitor) 
pode consultar as novas aqui-
sições, bastar entrar na área 
Institucional e clicar em Biblio-
teca (no lado direito da pági-
na). Os livros estão disponíveis 
para empréstimo aos servido-
res do TRF5 e para consulta 
ao público em geral. Em caso 
de empréstimo, o prazo para 

devolução é de dez dias, podendo 
ser renovado pelo mesmo perío-
do. Usuários cadastrados podem 
retirar até três livros.

Para facilitar a pesquisa das de-
cisões da Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais (JEFs) 
de Sergipe, por parte de magis-
trados, servidores, advogados e 
demais interessados, foi lançado, 
na semana passada, na JFSE, o 
Índice da Turma Recursal dos JEFs 

de Sergipe, que reúne em um único 
documento informações, a partir 
de 2002 até os dias atuais, sobre as 
matérias uniformizadas e os julga-
dos precedentes na área de direito 
previdenciário, tributário, adminis-
trativo, processual civil e outros. A 
supervisão do trabalho foi do juiz 

federal Ronivon de Aragão. As 
atualizações serão feitas mensal-
mente e podem ser acessadas no 
site da Justiça Federal de Sergipe: 
www.jfse.jus.br. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo e-mail recur-
sal@jfse.jus.br ou pelo telefone: 
(79) 3216 - 2381.

Turma Recursal lança Índice Temático de Jurisprudência

A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, no-
meou o desembargador federal Lázaro Gui-
marães para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP). Prevista para 
acontecer no mês de agosto, a posse será 

realizada no auditório Juscelino Kubistchek da Procuradoria Regional 
da República, em Brasília. O magistrado foi indicado pelo Pleno do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) para compor aquela corte. Baiano, 
Lázaro Guimarães começou a vida profissional na área jurídica, como 
promotor de justiça da Comarca de Mutuipe, na Bahia. Também foi 
juiz federal e hoje é o desembargador mais antigo desta Corte, es-
tando no TRF5 desde a sua criação, em 1989. 

Lázaro Guimarães 
é nomeado para 
compor o CNMP


