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Benedito Gonçalves é
nomeado para
ministro do STJ

O Núcleo de Apoio Judiciário informa que estarão
suspensos, ao público interno e externo, o
atendimento e os empréstimos de Obras até o
dia 05/09/08.
A causa da suspensão decorre da necessidade
da Seção de Documentação e Divulgação dar
continuidade à implantação do novo sistema
SOPHIA,  que exige a etiquetação de todo o
acervo bibliográfico, inviabilizando o trabalho de
atendimento ao público.
Informamos ainda, que o atendimento estará
normalizado a partir do dia 09/09/08.

Obras bibliográficas Videoconferências
Fórum “Propriedade Intelectual – Marcas”,
“Aquisição de Distintividade pelo Uso de Marca” e
“Teoria da DiluiçãoxTeoria da Distância”,  dia 03
de setembro, das 9h às 13h.

Programa de estudos avançados “Novas
Tendências da Cooperação Interjurisdicional
Parte 3”, dia 05 de setembro, das 14h às 18h.

Os eventos são gratuitos e abertos ao público em
geral.
Inscrições: nucleoemarf.es@jfes.jus.br

Ele atuava no Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, com sede no Rio de Janeiro. Agora, vai
ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do
ministro José Delgado. Após a nomeação, a posse
do novo ministro ocorrerá em data a ser marcada
no STJ.

a Comissão de Interiorização da Justiça Federal
nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Preocupado com o combate à morosidade do
Judiciário, ele coordenou o Projeto Zero, da
Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 2ª
Região.

Fonte: http://conjur.com.br

O trabalho identificou os “gargalos” da Justiça
fluminense, ou seja, os temas que geram o maior
número de processos, e promoveu ações no
sentido de agilizar o trâmite desses casos. O
desembargador federal também foi coordenador
regional dos Juizados Especiais Federais da 2ª
Região. No cargo, promoveu a adesão dos órgãos
públicos do Rio de Janeiro ao processo digital.

Natural do Rio de Janeiro, Benedito Gonçalves
iniciou sua carreira na magistratura como juiz
federal, aprovado em concurso público de provas
e títulos no ano de 1988. Dez anos depois, foi
promovido, por merecimento, ao cargo de
desembargador federal do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, com jurisdição nos estados
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

O desembargador federal Benedito Gonçalves foi
nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, para ocupar o cargo de ministro do
Superior Tribunal de Justiça. A nomeação foi
publicada, nesta quinta-feira (28/8), no Diário
Oficial da União.

No cargo de desembargador, participou de vários
projetos importantes para o Judiciário. Integrou


