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Aniversariantes

SEGUNDA

Evite usar copos descartáveis

Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas 

ou canecas, que podem ser utiliza-
das para água ou outro líquido, no 

lugar dos descartáveis.
Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 

A
Justiça Federal é ampliada em Pernambuco

Curso sobre modelo 
de contratação de 
soluções de TI

Edilene Gonçalves Barbosa
Seção de Taquigrafia

Revista Jurídica da SJPE recebe 
artigos para edição 2012

Justiça Federal em Pernam-
buco (JFPE) foi ampliada na 
última sexta-feira (13/4), com 

a instalação da 32ª Vara Federal 
de Pernambuco, no município de 
Garanhuns. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, e a diretora 
do Foro da Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE), juíza federal Joana 
Carolina Lins Pereira, comandaram 
a solenidade de inauguração. Em 
pouco mais de um mês, já é a séti-
ma vara instalada pelo presidente 
do TRF5 na 5ª Região, uma ação 

em cumprimento à Lei 12.011/2009, 
que determina a ampliação e inte-
riorização da Justiça Federal. 

Celeridade - Sob 
a titularidade 
da juíza federal 
Marília Ivo Ne-
ves, a nova vara 
receberá os fei-
tos em tramita-
ção no Juizado 
Especial Adjunto 
da 23ª Vara, que 
passará a funcio-
nar como juízo 

de competência exclusivamente 
comum. Para a diretora de Foro 
da SJPE, ao inaugurar esta vara, 

A edição 2012 da Revista Ju-
rídica da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE) está em fase 
de preparação. Para compor o 
5º número, o Conselho Editorial 
da Revista informa que recebe-
rá, até o dia 4 de maio, artigos 
e trabalhos científicos na área 
jurídica e afins. A inscrição para 
seleção de trabalhos será fran-

queada 
aos ma-
gistrados, 
servi-
dores 
e operadores do Direito. Os 
interessados devem encami-
nhar seus textos para o e-mail 
revista@jfpe.jus.br. Informações 
pelo site www.jfpe.jus.br.

repete-se a experiência bem su-
cedida de Caruaru e Recife, onde 
as varas de Juizados Especiais Fe-
derais foram especializadas. “Os 
processos de até 60 salários mí-
nimos tendem a correr com mais 
celeridade quando ganham uma 
vara específica”, explicou. O pre-
sidente do TRF5 complementou: 
“é uma necessidade urgente os 
juizados estarem perto da popu-
lação mais necessitada, para que 
o cidadão possa, efetivamente, 
fazer valer os seus direitos”. Leia 
mais: www.trf5.jus.br.

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal rea-
liza, de 30 de abril a 3 de agosto, 
o curso a distância sobre “Mo-
delo de Contratação de Soluções 
de Tecnologia da Informação”. O 
curso tem o objetivo de orientar 
os servidores sobre a Instrução 
Normativa 4, de 2010, da SLTI/MP, 
cuja proposta é padronizar e racio-
nalizar as contratações de solução 
de TI em toda a Justiça Federal, 
aplicando o Manual de Contra-
tação de Soluções de Tecnologia 
da Informação. Os interessados 
devem efetuar suas inscrições até 
a próxima sexta-feira (20/04). Mais 
informações: www.cjf.jus.br.

Turma Nacional de Uniformização
conhece Processo Judicial eletrônico
As diretoras da 
Secretaria Judiciá-
ria  e da Subsecre-
taria de Tecnologia 
da Informação do 
TRF5, Telma Mota 
e Fernanda Monte-
negro, respectivamente, esti-
veram na semana passada no 
Conselho da Justiça Federal 

(CJF) para apre-
sentar o Pro-
cesso Judicial 
eletrônico (PJe) 
para servidores 
que atuam na 
Turma Nacional 

de Uniformização da Jurispru-
dência dos Juizados Especiais 
Federais (TNU).


