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Justiça Federal da Segunda Região
marca presença na

Rio+20

C

om uma ampla
discussão sobre o tema “sustentabilidade: Estado, propriedade e
função social”, a Justiça Federal
da Segunda Região marcou
Helena Elias, André Fontes, Nilson Bruno e Renaldo Bussiere
presença na Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), realizada em junho.
A mesa de abertura contou ainda com a
A programação, apresentada no dia 14, no Parque participação do corregedor regional da Justiça federal da
dos Atletas, foi cumprida através de parceria entre a Segunda Região, desembargador federal André Fontes, do
Escola da Magistratura Regional Federal (Emarf) da presidente da Anoreg, Renaldo Bussiere, e da juíza federal
Segunda Região, a Defensoria Pública da União (DPU), Helena Elias Pinto, que coordenou os trabalhos.
a Associação dos Notários e Registradores do Rio de
Na ocasião, André Fontes ressaltou a importância
Janeiro (Anoreg) e a Universidade Federal Fluminense da reunião de instituições de diferentes setores da
(UFF). O Parque dos Atletas fica bem em frente ao sociedade, sejam públicas ou privadas, governamentais,
Riocentro, onde, entre os dias 20 e 22, reuniram-se os acadêmicas, sociais, comunitárias ou corporativas, para
chefes de Estado para tentar definir a agenda ambiental produzir consensos sobre a questão ambiental. Para o
mundial das próximas décadas.
magistrado, só assim se poderá dar a resposta adequada
A abertura do evento ficou a cargo do defensor e no tempo preciso para as rápidas transformações que
público geral do estado do Rio de Janeiro, Nilson Bruno ocorrem no planeta: “Instituições que, tradicionalmente,
Filho, que, relacionando proteção do meio ambiente não conversam entre si precisam aprender a dar as mãos.
e comprometimento com a questão social, deu o tom Há alguns poucos anos as ideias ambientalistas eram
das falas seguintes: “Desenvolvimento, sim, mas pela consideradas fantasiosas, mas hoje elas influenciam o
ótica dos menos favorecidos, dos que não podem ser Direito e as leis” exemplificou.
esquecidos pelo poder público”, defendeu.
As notícias completas deste informativo podem ser lidas no site www.trf2.jus.br
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Aprovados no 13º concurso
para juiz federal substituto
da Segunda Região tomam
posse no dia 5 de julho
O Plenário do TRF2 dará posse, no dia 5 de julho,
às 17 horas, aos 22 novos juízes federais substitutos
aprovados no 13º concurso público realizado para o cargo.
A sessão solene será conduzida pela presidente da Corte,
desembargadora federal Maria Helena Cisne. A última
etapa da disputa foi a prova oral, realizada entre os dias 11
e 13 de junho, no mesmo local onde os novos magistrados
farão o juramento solene do cargo.
O resultado da prova oral consta do Edital nº
16, assinado pelo presidente da Comissão Organizadora
e Examinadora do concurso, desembargador federal
Poul Erik Dyrlund, no próprio dia 13. No dia seguinte, o
desembargador assinou o Edital nº 17, que divulga o
resultado da prova de títulos dos candidatos. Todos os
atos oficiais do concurso podem ser consultados no site
do TRF2, no link “Transparência Pública”.

Frederico Gueiros se
despede da magistratura
Na mesma sessão em que a Justiça Federal
da Segunda Região renova seu corpo de magistrados,
despede-se da toga o decano do TRF2, desembargador
federal Frederico Gueiros, que se aposenta após mais de
23 anos de atuação na Corte. Ele é o último magistrado
ainda em atividade a integrar a sua primeira composição,
formada em 30 de março de 1989.
Pernambucano de Recife, Frederico Gueiros
foi presidente, no biênio 2005/2007, do Tribunal em que
ingressou em vaga destinada ao quinto constitucional para
membros da OAB. Ele militou
ativamente na advocacia
desde sua formatura pela
antiga
Universidade
do
Estado da Guanabara (atual
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro), em 1966, até a
sua nomeação para o cargo de
desembargador federal.

TRF2 oferece estágio para estudantes técnicos em Design Gráfico
O TRF2 seleciona estagiários técnicos em
Design Gráfico. As inscrições podem ser feitas entre
meio-dia e 17 horas, de segunda a sexta-feira, até
o dia 6 de julho, na Rua do Acre nº 80, sala 1303b,
Praça Mauá. Os interessados devem comparecer

por tando original e cópia do boletim de notas do
curso. O estágio tem carga horária de 20 horas
semanais e bolsa-auxílio de R$ 360,00, mais auxíliotranspor te. Outras informações podem ser obtidas no
telefone 3261-8716.

Informe da Presidência

TRF2 regulamenta funcionamento
de posto avançado dos juizados no
TRF2 cria canal para receber informações Complexo do Alemão
sobre manutenção da sua sede
Sairá em breve o ato que regulamentará
A construção de uma nova sede para o TRF2,
que absorva o crescimento constante no número de
magistrados, servidores e do público que acessa
diariamente seus setores, é uma das metas prioritárias
da atual gestão da Corte. Mas enquanto o novo prédio
está no papel, a conservação e eventual recuperação
das instalações atuais do Tribunal tem merecido atenção
especial da administração, para assegurar funcionalidade
e conforto para seu pessoal e para os visitantes.
É por conta disso que os servidores da casa terão
à disposição endereços eletrônicos para enviar sugestões
e reclamações, “acerca da necessidade de arrumação,
limpeza, manutenção das instalações, sinalização e material
de consumo armazenado”.
A medida consta de uma ordem de serviço assinada
pela presidente do TRF2, desembargadora federal Maria
Helena Cisne, em 5 de outubro de 2011.
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o
funcionamento do Centro de Atendimento da Justiça Federal
- Complexo do Alemão (CAJF), criado há um mês pela
presidente do TRF2, desembargadora federal Maria Helena
Cisne. As normas que vão definir os procedimentos do posto
avançado da Justiça Federal estão sendo elaboradas pela
Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da Segunda
Região (Coordjefs2), mas já está certo que o atendimento no
local será realizado duas vezes por semana, das 9 às 15 horas.

