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A 28ª Subseção da Justiça Fe-
deral de Arcoverde, que será 
inaugurada, hoje, pelo desem-
bargador federal Luiz Alberto 
Gurgel de Faria, presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, terá jurisdição sobre os 
municípios de Alagoinha, Arco-
verde, Buíque, Ibimirim, Inajá, 
Itaíba, Manaíra, Pedra, Pesquei-
ra, Poção, Sertânia, Tupana-
tinga e Venturosa. A sede da 
nova Vara Federal fica localizada no bairro 
Jardim Planalto, no km 258 da rodovia Luiz 
Gonzaga(BR-232). A juíza federal Daniela 
Zarzar assume a titularidade da 28ª Vara, 
com competência de Vara Mista, devendo 

atuar nas áreas Cível, Penal, Exe-
cução Fiscal e Juizado Especial 
Federal. Amanhã, o presidente 
desta Corte entregará as 29ª e 
30ª Varas Federais no município 
de Jaboatão dos Guararapes, 
instaladas no bairro de Piedade, 
que serão dirigidas respectiva-
mente pelos magistrados Geor-
gius Luis Credídio e José Baptis-
ta de Almeida Filho Neto. Com 
competência para atuar nas 

áreas de Execução Fiscal e Juizado Especial, 
as varas beneficiarão também a população 
dos municípios do Cabo de Santo Agosti-
nho, Sirinhaém, Ipojuca e Rio Formoso, na 
Mata Sul.

Luiz Alberto Gurgel inaugura Vara 
que atenderá municípios do Sertão 

O juízes federais Alcides Saldanha 
Lima, da Turma Recursal da Seção 
Judiciária do Ceará, e Ronivon de 
Aragão, da Turma Recursal da Seção 
Judiciária de Sergipe, participam, 
hoje e amanhã, da primeira sessão ordi-
nária de julgamento de 2011, da Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais (TNU). Presidida pelo 
corregedor-geral da Justiça Federal, minis-
tro Francisco Falcão, a sessão ocorrerá no 
Conselho da Justiça Federal (CJF). Nesta 
sexta-feira, às 16h, também ocorrerá a reu-
nião da Comissão Permanente dos Juiza-
dos Especiais Federais, na sala de reuniões, 
no 2º andar do Conselho.

Juízes da 5ª Região 
participam da sessão 
da TNU em Brasília

Continuam abertas, até amanhã (18), as 
inscrições para a nova turma do Vigilantes 
do Peso, que acontecerá na Sala da Turma 
Norte, diariamente, a partir das 11 horas, 
durante dois meses. Nas reuniões, são apre-
sentadas informações sobre At Work, que é 
um programa direcionado para o bem-estar 
e reeducação alimentar das pessoas. Infor-
mações no ramal 9462.

Vigilantes do Peso

A direção da Primeira Turma desta Corte 
informa que o horário da sessão de julga-
mento desta 5ª-feira (17) será às 14h, e não 
às 13h, como de costume.

Primeira Turma fará 
sessão hoje às 14h

A Subseção Judiciária de Caruaru está 
recebendo, até o dia 25 de março, 
inscrições para Seleção de Estágio 
Remunerado da Área de Direito, des-
tinada à formação de cadastro de re-
serva. As inscrições serão presenciais, 
na Seção de Apoio Administrativo do 
Fórum Professor Lourival Vilanova, 
bairro Universitário, das 9 às 18 horas. 

A aplicação das provas está prevista para o 
dia 2 de abril, em local a ser divulgado no 
quadro de avisos da Subseção, até cinco dias 
antes das provas.

Estágio em Caruaru

A 6ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte (JFRN) já definiu as datas dos lei-
lões marcados para este ano. O primeiro será 
realizado na quarta-feira (23), e o segundo 
no dia 25 de abril. As datas designadas para 
a segunda hasta pública são 28 de junho e 
12 de julho. A terceira nos dias 30 de agosto 
e 9 de setembro. A última hasta prevista para 
2011 deverá ocorrer nos dias 8 e 18 de no-
vembro.

Leilões na JFRN
O desembargador federal Rogério Fialho entregou o 
convite de sua posse na Vice-Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, ao governador da Pa-
raíba, Ricardo Coutinho, durante audiência no Palácio 
da Redenção, terça-feira. A posse da nova Mesa Dire-
tora do TRF5, para o biênio 2011/2013, acontecerá no 
próximo dia 30, às 17h, no Salão do Pleno desta Corte 
quando, além do vice-presidente, tomarão posse os desembargadores federais Paulo 
Roberto de Oliveira Lima (presidente) e Vladimir Souza Carvalho (corregedor).

Convite para posse


