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Pleno do TRF2 indica novas desembargadoras federais

O Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região indicou, na sessão do dia 11 de setembro, as juízas federais Salete
Maria Polita Maccaloz e Lana Maria Pontes Regueira para comporem o quadro de magistrados da Corte. Elas deverão preencher
vagas destinadas ao critério da antigüidade. Os nomes das magistradas serão submetidos agora à confirmação pelo presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva. A juíza federal Salete Maccaloz é titular da 7ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro. Já a juíza
federal Lana Regueira é titular da 8ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro.

Também na sessão plenária do dia 11 de setembro, os desembargadores federais do TRF da 2ª Região escolheram os
magistrados que deverão compor a lista tríplice a ser enviada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para
definição do novo membro da Corte. Um deles deverá preencher vaga destinada ao critério de merecimento.

A lista contém os nomes dos juízes federais Guilherme Couto de Castro (14 votos) (titular da 19ª Vara Federal Cível
do Rio de Janeiro), Guilherme Calmon Nogueira da Gama (12 votos) (Atualmente designado para atuar como Juiz Auxiliar
do Gabinete da Ministra Ellen Gracie, no Supremo Tribunal Federal - STF) e José Antônio Lisboa Neiva (12 votos)
(Convocado desde abril de 2008 para o compor o quorum do TRF, em virtude da aposentadoria do Desembargador Rogério
Vieira de Carvalho).

www.trf2.gov.br

Definida lista tríplice

Turma Recursal/ES e Juizados Especiais Federais
abrem seleção para estagiários de Direito

A Justiça Federal do Espírito Santo abre a partir de segunda, 22, inscrições para processo seletivo para estagiários de
Direito. As vagas são para a Turma Recursal do Espírito Santo e os Juizados Especiais Federais de Vitória. É um boa oportunidade
para estudantes que desejam atuar junto a um juiz federal, ter proximidade com as partes envolvidas nos processos, assistir
a audiências dos juizados e sessões e das Turmas Recursais, ver processos cujo andamento é rápido e efetivo, aprender as
mais diversas matérias, desde direito tributário, previdenciário, penal, administrativo, até responsabilidade civil. As inscrições
vão até 13 de outubro, pelo e-mail sedre@jfes.jus.br ou pessoalmente nas coordenações de estágio das faculdades conveniadas
ou ainda no Núcleo de Recursos Humanos da Justiça Federal (Cidade Alta). A ficha de inscrição estará disponível no site
www.jfes.jus.br. Mais informações: (27) 3183-5047.

Inscrições vão de 22 de setembro a 13 de outubro

As juízas federais indicadas são da Seção Judiciária do Rio de Janeiro

A 2ª Vara Federal
Criminal e a 3ª Vara Federal
de Execução Fiscal têm novos
juízes titulares.  Responde,
desde o dia 17 de setembro,
pela titularidade da 2ª VF-
Criminal, o juiz federal
Marcus Vinícius Figueiredo de
Oliveira Costa.  Na 3ª VF-

2ª VF-Criminal e 3ª VF-Execução Fiscal têm
novos juízes titulares Ato de remoção foi publicado no DJ de 17/09

Execução Fiscal, a titularidade
passou a ser exercida pelo juiz
federal Wilson José Witzel.  O
juiz federal Bruno Fabiani
Monteiro permanece como juiz
federal substituto da 2ª VF-
Criminal.

A remoção, por
permuta, foi feita a pedido dos

magistrados e apreciada pelo
Plenário do TRF da 2ª Região
em sessão realizada no dia 04
de setembro.

O ato de remoção (Ato
nº 417, de 5 de setembro de
2008) foi publicado no Diário
da Justiça no dia 17 de
setembro de 2008, página 40.


