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A vitória é o começo
do desafio

Os juízes tomaram posse numa concorrida solenidade
O crivo foi mais que rigoroso, talvez o mais

outubro de 2010, teve cerca de 3,1 mil candidatos.  

severo dos que já foram realizados desde o primeiro

Como aconteceu nos editais anteriores, o 13º

dos treze concursos públicos para juiz federal

concurso para o cargo foi composto de várias etapas,

substituto da Segunda Região: os magistrados que

que começaram com a prova objetiva, aplicada no dia

tomaram posse no Plenário do TRF2, no dia 5 de

30 de outubro do ano passado. Aos empossandos,

julho de 2012, saíram vitoriosos numa disputa que

o corregedor regional da Justiça Federal da Segunda

envolveu mais de seis mil inscritos, o maior número

Região, desembargador federal André Fontes, adverte

de candidatos comparando todos os certames

que o desafio, contudo, apenas começou, e que a

efetuados até agora. O concurso anterior, através

boa prestação jurisdicional inclui bem mais que a

do qual o Tribunal  empossou doze magistrados em

aplicação adequada das leis.

Veni, vidi, vici
Confira a lista alfabética
dos novos magistrados

Ana Lídia Silva Mello
Caroline Somesom Tauk
Celso Araújo Santos
Eduardo Aide Bueno de Camargo
Eduardo de Assis Ribeiro Filho
Érico Rodrigo Freitas Pinheiro
Gessiel Pinheiro de Paiva
Guilherme Alves dos Santos
Guilherme Corrêa de Araújo
Isabela Rossi Cortes Ferrari
Jamyl de Jesus Silva
José Geraldo Amaral Fonseca Junior
Maurício da Costa Souza
Michelle Brandão de Sousa Pinto
Priscilla Mendonça Wagner
Raphael Nazareth Barbosa
Sérgio Bocayuva Tavares de Oliveira Dias
Vinicius Vieira Indart
Wilton Sobrinho da Silva

“Na data solene da posse na magistratura federal  iniciase um percurso que se confunde com a própria vida da pessoa
do magistrado e a que se dá o nome de carreira. Entretanto,
penso que esse percurso transborda o caminhar profissional.
A civilização romana separou a religião e o direito,
mas, a despeito disso, creio que ainda se conserva algo de
sacerdócio no exercício da magistratura, não só pela retidão
de conduta que se exige do juiz, como também pela formação
incessante que ele deve empreender para cumprir sua missão.
Em nosso país, a realização da justiça é confiada
aos homens e mulheres que vestem a toga  e, por conta disso,
além de independente e imparcial, o juiz deve ser aquele cuja
consciência, firmada nos trilhos do direito, procura sempre
o que é justo. Entretanto, tal rigor não pode impedir que seu
coração e sua alma sejam preenchidos de humanidade.
Que as agruras com que se deparar e as injunções
a  que se tiver de submeter jamais sejam causa de desvio da
sua estrada sacrossanta, nem jamais empanem seu ânimo de
lutar para garantir a legalidade, o direito, a justiça e a equidade
ao povo brasileiro”.

Desembargador Federal André Fontes,
Corregedor da Justiça Federal da Segunda Região

PRESIDENTE:
Desembargadora Federal Maria Helena Cisne

DIRETOR GERAL:
Jaderson Correa dos Passos

Assessorias de Comunicação Social da Justiça
Federal do Rio de Janeiro e do Espírito Santo

VICE-PRESIDENTE:
Desembargador Federal Raldênio Bonifacio Costa

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ana Sofia Brito Gonçalves

DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO
Divisão de Produção Gráfica e Editorial - Digra/Sed

CORREGEDOR REGIONAL:
Desembargador Federal André Fontes

REDAÇÃO
André Camodego, Marcelo Ferraz e

PROJETO GRÁFICO
Daiane Moraes

REVISÃO
André Camodego

Para ler a versão eletrônica do
Habeas Data, visite o site
www.trf2.jus.br

