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A Justiça Federal em Pernambuco deu
início ontem(19), às obras para instalação
de uma vara federal no município de
Arcoverde. A iniciativa faz parte da Lei nº
12.011/2009 – conforme a Resolução nº
102, de 14 de abril de 2010 – que deter-
mina a construção de 230 varas federais
em diferentes capitais e municípios do
Brasil, com o objetivo de proporcionar a
interiorização da Justiça. Somente na Se-
ção Judiciária de Pernambuco está pre-
vista a criação de 14 unidades até 2014.
Além da 28ª Vara de Arcoverde, o

Justiça Federal inicia obras para
instalação de novas varas em PE

cronograma de 2011 segue com a insta-
lação das 29ª e 30ª Varas de Jaboatão
dos Guararapes, e da 31ª Vara em
Caruaru, com previsão para este primeiro
semestre. Nos próximos anos, será a vez
de Recife, Garanhuns e Serra Talhada re-
ceberem novas unidades da Justiça Fede-
ral. A Subseção Judiciária de Arcoverde
ficará localizada na Avenida Oswaldo
Cruz, à margem da BR-232. O terreno,
que foi cedido pelo Departamento Naci-
onal de Infraestrutura e Transporte
(DNIT), abrigará um prédio de 400m²,

A Secretaria de Defesa Social (SDS), aten-
dendo pedido da juíza federal Joana Ca-
rolina Lins Pereira, diretora do Foro da
SJPE, ao secretário Wilson Damázio, deu
início ao reforço policial nas imediações
da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE).
Desde sexta-feira(14), dois policiais mili-
tares foram disponibilizados para garan-
tir a segurança das pessoas que freqüen-
tam as áreas próximas ao Fórum Ministro
Arthur Marinho.

com amplo estacionamento externo. Já a
Subseção de Jaboatão dos Guararapes
será em Piedade, onde cerca de 50 pes-
soas, entre magistrados e servidores, tra-
balharão.

Começou segunda-feira (17), a convoca-
ção dos selecionados para trocar a anti-
ga cédula de identidade (RG) pelo novo
cartão de Registro de Identidade Civil
(RIC). Os moradores de Brasília, Rio de
Janeiro e Salvador serão os primeiros a
receber as cartas informando sobre a
troca. De acordo com o Ministério da
Justiça, a escolha foi aleatória. As cidades
de Hidrolândia (GO), Ilha de Itamaracá
(PE), Nísia Floresta (RN) e Rio Sono (TO)
também fazem parte do projeto piloto, e
o início da convocação será ainda no pri-
meiro semestre. O RIC é um cartão mag-
nético, com impressão digital e chip ele-
trônico, que inclui informações como
nome, sexo, data de nascimento, foto,
filiação, naturalidade e assinatura, entre
outros dados. O Ministério da Justiça es-
tima que a substituição da carteira de
identidade será feita gradualmente, ao
longo de dez anos. O novo registro pos-
sui a mais avançada tecnologia.

Tem início a troca do
documento de identidade

Reforçada segurança nas imediações da JFPE

A Subseção de Arcoverde
ficará à margem da BR 232

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) co-
munica que os prazos processuais,
suspensos 20 de dezembro de 2010, vol-
tam a fluir em 1º de fevereiro de 2011. De
20 de dezembro de 2010 a 1º de janeiro
de 2011, a Secretaria do Tribunal funcio-
nou em regime de plantão, das 9h às
18h, para atendimento das medidas ur-
gentes. As medidas estão disciplinadas
pelas portarias 651 e 654.

Prazos processuais do
STJ voltam em fevereiro
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