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SEXTA

A

Justiça Federal em Itapipoca ganha 
sede própria

Livro sobre Direito Constitucional traz artigos de magistrados

OAB oferece cursos

Site fica indisponível 
no domingo

Dia da Caridade
Dia Nacional do Futebol

Aniversariantes
Cláudia da Costa Coutinho Salgues
Subsec. de Tecnologia da Informação
José Nilo Jacinto da Silva
Manut. Predial
Valdemir Nicácio dos Santos
Manut. Ar Cond

Sábado, dia 20 de julho
Fernanda Carvalho de Moura Braz
Gab. Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel
Maurício José de Souza Montenegro
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho
Fabiano de Oliveira Rodrigues
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena

Domingo, dia 21 de julho
Emanuel Cícero Apolinário Bezerra
Subsec. de Tecnologia da Informação
Ivanildo Francisco de Lima
SOSERVI
Clodoaldo Daivson Gomes
Oficina
Ítalo Vasconcelos de França
Informática

sede própria da Subseção 
Judiciária de Itapipoca (CE) 

foi inaugurada, na tarde de ontem 
(18/07), pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, pelo diretor do Foro da Se-
ção Judiciária do Ceará, juiz federal 
Leonardo Resende Martins e pela 
diretora do Foro de Itapipoca, juíza 
federal Paula Emília Brasil. O novo 
prédio abrigará as instalações da 
27ª Vara Federal. Em breve discur-
so, a juíza federal Paula Emília Brasil 
reafirmou o compromisso da Justiça 
Federal em Itapipoca de ser uma 
unidade operante, acessível, efetiva, 
próxima do cidadão e significativa 
para a comunidade. Por sua vez, o 
presidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, destacou 
o crescimento da Justiça Federal na 
Região e creditou o trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela Vara, 
como o responsável pela ampliação 
de sua competência processual.
Economia- Citando a análise pe-
netrante da interdependência dos 
fenômenos econômicos, sociais e 
institucionais, do economista sueco 
Gunnar Myrdal (Prêmio Nobel de 
Ciências Econômicas, em 1974), o 

presidente do TRF5, 
desembargador fe-
deral Francisco Wil-
do, lançou reflexões 
sobre o efeito circu-
lar da economia da 
cidade de Itapipoca. 
A 27ª Vara, que des-
de agosto de 2011 
funcionava nas dependências da 
Justiça Eleitoral, apresenta números 
significativos para o desenvolvimen-
to da Região. Para se ter uma ideia, 
só no primeiro semestre deste ano 

foram realizadas 2.493 audiências 
com 1.119 acordos efetuados. No 
total, foram gerados pagamentos 
de R$ 5.485.226,14, valor que movi-
menta a economia local.

“Reclamação Consti-
tucional” é o título da 
obra publicada pela 
Editora Juspodivm, na 
qual constam artigos 
de três magistrados 
da Justiça Federal da 
5ª Região. “Reclama-
ção nos Tribunais de 
Justiça”, de autoria do desem-
bargador federal Edilson Nobre 
(vice-presidente do TRF5),  “O 
procedimento da reclamação e 

a reclamação constitucional no 
Direito Comparado”, do desem-
bargador federal Marcelo Navarro 
(diretor da Esmafe) e “Liminar em 

reclamação”, produzido 
pelo juiz federal Francisco 
Glauber Pessoa (titular da 
11ª vara Federal da Seção 
Judiciária de Pernambu-
co). O livro “Reclamação 
Constitucional”, organi-
zado por Pedro Henri-
que Pedrosa Nogueira e 

Eduardo José da Fonseca Costa, 
trata sobre Direito Constitucional 
e se propõe a servir como ferra-
menta de trabalho.

No próximo domingo, o site do 
TRF5 estará indisponível, das 8h 
às 18h (podendo retornar antes). 
Nesse período, não será possí-
vel o acesso à internet, à intra-
net nem ao correio eletrônico, 
assim como os demais serviços 
disponibilizados ao público (in-
terno e externo). De acordo com 
a Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI), a parada 
foi programada para a troca dos 
equipamentos ativos de rede. A 
iniciativa visa à melhoria na in-
fraestrutura de rede, bem como 
possibilitar mais qualidade na tro-
ca/tráfego de dados na intranet.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seccional de Pernambu-
co (OAB-PE), por meio da Escola 
Superior de Advocacia professor 
Ruy Antunes, divulgou a progra-
mação dos cursos que serão ini-
ciados nesse semestre. “Direito 
Aduaneiro”, “Legislação Urbanís-
tica”, “Introdução à Propriedade 
Intelectual “e “Prática Previden-
ciária” estão entre os temas que 
serão debatidos entre os meses 
de julho e agosto por professores 
e operadores do Direito. Os inte-
ressados devem se inscrever pelo 
site www.esape.com.br.


