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SOSERVI – Limpeza

Dia Internacional Contra a 
Discriminação Racial

presidente do 
Tribunal Regio-
nal Federal da 

5ª Região - TRF5, 
desembargador 
federal Paulo Ro-
berto de Oliveira 
Lima, e o diretor 
do Foro da Seção 
Judiciária do Ceará 
(SJCE), juiz federal 
Leonardo Resende 
Martins, inauguraram ontem (20) 
a 28ª Vara Federal em Fortaleza, 
com competência cível de Juiza-
do Especial Federal (JEF). A partir 
dessa inauguração, Fortaleza con-
ta com cinco JEFs para atender a 
3.741.898 habitantes da Região 
Metropolitana de Fortaleza e de 
municípios circunvizinhos, abran-
gendo 33 cidades ceraenses. 
Vitória dos JEFs - Na solenidade 
de inauguração, o desembarga-
dor-presidente do TRF5 associou o 
momento ao seu lado esportista. 
“Para mim, vencer ou perder são 
consequências do jogo. Eu gosto 

de ganhar, mas gosto de perder 
quando minhas previsões são 
pessimistas. E hoje eu celebro a 
derrota da minha opinião contrá-
ria aos JEFs. Nunca desejei um juiz 
especialista em causa nenhuma, 
afinal, por que deixá-lo julgando 
somente ações afetas aos JEFs, 
se ele pode julgar vários tipos de 
causa? A outra derrota que cele-
bro é o processo virtual. Eu gos-
to de papel, gosto do cheiro de 
papel. Mas o PJe se tornou obri-
gatório e os JEFs já nascem com 
os processos totalmente virtua-
lizados, fazendo com que nessas 

Presidente do TRF5 inaugura 28ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Ceará

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5) informa 
que estão abertas, a partir de 
hoje, as inscrições para o cur-
so “O papel do Poder Judiciário 
na Segurança de Voo”, que será 
realizado nos dias 25, 26 e 27 de 
abril, na Esmafe5 e no Centro de

Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos – CENIPA, 
em Brasília. São 43 vagas ofere-
cidas, divididas entre as Seções 
Judiciárias da Justiça Federal da 
5ª Região, Justiça Militar da União 
(JMU), Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1), Ministério 

Público Militar (MPM), Ministério 
Público Federal (MPF), Advocacia 
Geral da União (AGU) e Polícia 
Federal. As inscrições dos juí-
zes federais e dos servidores do 
TRF5 e SJPE ficam abertas até as 
12h do dia 13 de abril, na página 
http://www.trf5.jus.br/esmafe.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
promove, nesta sexta-feira (23), 
a partir das 9h, o primeiro Leilão 
Judicial Unificado de 2012. Mais de 
70 bens, relativos a processos que 
tramitam em todas as varas federais 
no Estado, serão disponibilizados. 
Entre eles, carros, caminhões, lotes 
de terrenos e até carteiras escola-
res e pares de lentes progressivas. 
Os interessados poderão participar 
através das modalidades presencial 
(auditórios da JFPB em João Pessoa 
e Campina Grande), telepresencial 
(videoconferência) e virtual (pela 
internet). Para mais informações, 
acesse o site da JFPB (www.jfpb.jus.
br, no link “Leilão Eficaz”).

JFPB realiza 
Leilão Judicial

Com o objetivo de preparar os ser-
vidores para comissões e para a ta-
refa sindicante, o Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos 
(NDRH) lançou o curso “Formação 
de membros e secretários de co-
missões de sindicância e processo 
disciplinar: como organizar comis-
sões eficientes”, a ser realizado nos 
dias 26 e 27 de março, na Seção Ju-
diciária do Ceará (SJCE), a partir das 
8h30 da manhã. Entre os principais 
tópicos que serão abordados estão 
a compreensão do sistema de con-
trole da disciplina de funcionários, 
a organização do espaço físico e o 
papel de cada integrante na defesa 
do ato processual.

Processo disciplinar

Abertas inscrições para curso de Segurança de Voo

varas sejam julgadas mais ações 
que nas varas comuns. Então, hoje 
eu me sinto derrotado pelas duas 
coisas - e ainda empenho toda a 
minha força na interiorização da 
Justiça Federal, no JEF, no PJe”. 
Para 2012, ainda estão previstas as 
inaugurações de duas varas fede-
rais, sendo uma mista, em Juazeiro 
do Norte, e um JEF, em Limoeiro 
do Norte. Em 2013, Sobral ganha 
mais uma vara e, em 2014, a JFCE 
contará com mais quatro novas 
varas – duas de Execução Fiscal em 
Fortaleza e duas varas mistas (Li-
moeiro do Norte e Sobral).


