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Aniversariante

TERÇA
Juíza Federal 
Wanessa Figueiredo dos 
Santos Lima
SJPB

Ione Pimentel de Medeiros 
Subsecretaria de Recursos
Alexandre Lima Farias 
Secretaria Administrativa
Iran Evangelista 
Gab. Des. José Maria Lucena

A Justiça Fede-
ral em Alagoas 
(JFAL) ganhou, 
ontem (4), a 9ª 
Vara Federal no 
Estado, que vai 
funcionar como 
mais um Juizado 
Especial Federal, 
cuja competên-
cia é atuar em 
causas de menor 
complexidade e 
alcançar uma decisão definitiva com mais ce-
leridade a um custo mais baixo. A solenidade 
de instalação foi conduzida pelo presidente 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
(TRF5), desembargador Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, e pelo diretor do Foro da JFAL, 
juiz federal Paulo Machado Cordeiro, com a 
presença do ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, Humberto Martins e do juiz titular 
da nova vara, André Carvalho Monteiro. O 
desembargador Paulo Roberto de Oliveira 
Lima disse que, no projeto de ampliação que 
comandará na 5ª Região, pretende garantir 
todos os esforços para equipar e instrumen-
talizar a Seção Judiciária de Alagoas. “Espero, 
ainda dentro desses dois anos à frente do 
Tribunal, instalar mais duas Varas Federais 

Justiça Federal em Alagoas ganha 
9ª Vara para Juizado Especial

A Resolução que cria o Código de 
Conduta dos funcionários da Justiça 
Federal foi aprovada por unanimidade 
na semana passada, pelos membros 
do Conselho da Justiça Federal (CJF), 
que se reuniram em Brasília, sob a presi-
dência do ministro Ary Pargendler, também 
presidente do STJ. O Código, que deverá ser 
observado pelos servidores e gestores do 
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus, foi elaborado nos mesmos 
moldes do Código de Conduta aprovado 
em 2009 no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça. O relator do processo no CJF, minis-
tro Félix Fischer, considerou a iniciativa de 
grande relevância para a Instituição. “A for-
malização de padrões de comportamento de 
maneira mais particularizada é muito louvá-
vel, pois, além de constituir fator de segu-
rança para seus destinatários, inibe condutas 
incompatíveis com os padrões éticos almeja-
dos pelo serviço público”, destaca o ministro.

em Alagoas”. O 
diretor do Foro, 
juiz federal Paulo 
Machado Cordeiro, 
ressaltou que só 
existia na capital 
um único Juizado 
Especial Federal 
com uma elevada 
demanda pro-
cessual por mês. 
Segundo o magis-
trado, o Juizado 

Especial Federal em Alagoas é o terceiro em 
número de processos e de pagamento de 
Requisições de Pequeno Valor. O juiz titular 
da 9ª Vara Federal, André Monteiro, lembrou 
que essa inauguração concretiza um projeto 
de seis anos de ampliação do atendimen-
to da Justiça Federal, com a criação de 230 
novas varas no País, segundo critérios popu-
lacionais.

O juiz federal Francisco Glauber Alves, dire-
tor da Subseção Judiciária de Caruaru, reti-
ficou o Edital nº 01/2011 referente ao con-
curso de seleção de estagiários na área de 
Direito. Os candidatos passam a ter o dia 8 

de abril como prazo limite de inscrição para 
a prova que, agora, ocorrerá no dia 9 de 
abril. Para obter outras informações, acesse 
o Edital e o documento de retificação dis-
poníveis no site comunica@jfpe.jus.br.

Nova data para estágio de Direito em Caruaru

As principais dúvidas que todos os anos 
preocupam pessoas físicas com relação 
à declaração do Imposto de Renda fo-
ram dirimidas, ontem, pelo auditor e 
delegado-adjunto da Receita Federal em 
Pernambuco, Alexandre Rego. Em pales-
tra para os servidores do TRF5, ele falou 
sobre isenção, dependentes, imóveis de 
herança, bens comprados por cônjuges 
que declaram separadamente, aplicações 
no mercado financeiro, como bolsa de 
valores e títulos diversos, entre outros as-
pectos do IRPF.

Servidores do TRF5 são 
esclarecidos sobre IR

CJF aprova Código 
de Conduta dos 
servidores


