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Mariz e Hudson Ramos 

STJ antecipa data para definir lista tríplice para vaga de ministro

TRF5 se destaca no cumprimento 
da Meta de combate à corrupção

de Maio15
SEXTA

Foto: STJ

O

Stênio Alcântara de Barros e Silva
Subsecretaria de Recursos

Sábado, 16 de maio

Juíza Federal Lidiane Vieira 
Bomfim Pinheiro de Meneses 

SJSE
Maria Aline Siqueira Peixoto Lucas
Subsecretaria de Recursos
Newton de Castro Galiza Filho
Gab. Des. Fed. Conv. Carlos Rebêlo Júnior
Cecília Souto Maior Rosas
Divisão de Folha de Pagamento
Cleytomi José da Silva
SOSERVI

Domingo, 17 de maio
Áurea Elisabete M. V. Pires
INTERFORT
Luiz Carlos dos Santos
INTERFORT

Aniversariantes

Estagiárias do TRF5 lançam livro de 
Direito Civil na FDR

I Conferência 
Nacional da 
Mulher Advogada

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 

– TRF5 se destacou, mais 
uma vez, no cumprimen-
to de metas do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
O Departamento de Ges-
tão Estratégica do CNJ 
divulgou números relati-
vos à Meta 4 – identificar 
e julgar, até 31/12/2014, 
as ações de improbidade 
administrativa e as ações penais 
relacionadas a crimes contra a 
administração pública. Para o 

segmento Justiça Federal e Su-
perior Tribunal de Justiça, a meta 
definida foi de identificar e julgar 

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) antecipou para o dia 27 
deste mês a data para defini-
ção da lista tríplice com nomes 
de membros dos Tribunais Re-
gionais Federais (TRFs) para 
concorrer à vaga aberta com a 
aposentadoria do ministro Ari 
Pargendler. A sessão para com-
posição da lista seria realizada 
inicialmente no dia 2 de junho. 

Além da vaga do ministro Par-
gendler, outras duas vagas estão 
abertas no STJ. A primeira, ocu-
pada até agosto do ano passado 
pelo ministro Sidnei Beneti, é vol-
tada a membros dos Tribunais de 
Justiça dos estados. A segunda é 
destinada a desembargadores de 
TRFs, aberta após a aposentado-
ria do ministro Gilson Dipp, em 
setembro do ano passado.

O Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
a seccional de Alagoas (OAB-AL) 
e a Comissão Nacional da Mulher 
Advogada realizam, nos dias 21 e 
22 de maio, no Centro de Even-
tos do Hotel Ritz Lagoa da Anta, 
em Maceió (AL), a I Conferência 
Nacional da Mulher Advogada. O 
evento tem o objetivo de levantar 
as principais bandeiras do univer-
so feminino frente aos desafios da 
advocacia contemporânea. Para 
participar, estudantes pagam R$ 
60 e advogados e outros profis-
sionais, R$ 100. Inscrições e mais 
informações no site da OAB: www.
oab.org.br. Ao final do evento se-
rão concedidos certificados. 

As estudantes de 
Direito e esta-
giárias do TRF5, 
Adriana Santos 
e Joana Tur-
ton,  participam, 
hoje, a partir das 
19h30, do lança-
mento do livro 
“Reflexões do 
Direito Civil – Te-
oria Geral do Di-
reito Privado”, no Salão Memória 
da Faculdade de Direito do Recife 
(FDR). O trabalho conta com dez 
artigos escritos por onze alunos 
da FDR, entre eles, as estagiárias 

do TRF5, que 
propõem uma 
reflexão sobre al-
guns tópicos da 
parte introdutó-
ria do Código de 
Direito Civil. O 
livro foi organi-
zado pelo tam-
bém estudante 
de Direito Ra-
phael Fraemam 

Braga Viana.  Adriana e Joana 
estão lotadas, respectivamente, 
nos gabinetes dos desembarga-
dores federais Rogério Fialho e 
José Maria Lucena.

100% das ações distribuídas 
até 31/12/2011 e 50% das 
ações distribuídas em 2012. 
Entre os tribunais regionais 
federais, ou seja, no segun-
do grau, o TRF5 foi o que 
conseguiu julgar100%  dos 
processos referentes à im-
probidade administrativa, 
distribuídos e não julgados 
até 31/12/2011. Quanto aos 
processos distribuídos em 

2012, o TRF5 bateu a meta e jul-
gou mais do que os 50% estabele-
cidos, assim como os demais TRFs.


