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JFPE ganha primeira vara federal 
especializada em crimes contra a vida

de Maio7
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Concurso para juiz federal substituto: CJF altera regras de realização

Sessões 
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Terceira Turma

Perspectivas para o Novo Código de 
Processo Civil
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SOSERVI

Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE) 

inaugurou, na tarde de 
ontem, a 36ª Vara Fede-
ral, responsável pelo jul-
gamento de execuções 
penais e a primeira espe-
cializada em crimes do-
losos contra a vida. Com 
a 36ª Vara, a JFPE passa 
a ter três varas penais: 
a 4ª, a 13ª e a 36ª, mas 
somente a última poderá 
julgar crimes contra a vida. Sob a 
titularidade da juíza federal Ca-
rolina Malta, a vara foi instalada 
pelo presidente em exercício do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5, desembargador 
federal Edilson Nobre, e pelo di-
retor de Foro da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE), Frederico 
Azevedo. Compareceram ao even-

to o juiz federal Élio 
Wanderley de Siqueira 
Filho, vice-diretor de 
Foro da SJPE; Bruno 
Batista, representando 
a OAB-PE; Guilher-
me Ataíde Jordão de 
Vasconcelos, chefe da 
Defensoria Pública Fe-
deral em Pernambuco; 
e Tiago Norões, procu-
rador-geral do Estado, 
além de juízes federais 

da JFPE, advogados, servidores e 
estagiários. 
Controle da violência- Para o 
diretor de Foro da Seção Judiciária 
de Pernambuco, a instalação des-

O Colegiado do Conselho da 
Justiça Federal (CJF) aprovou, na 
semana passada, novas regras 
para a realização de concurso 
público para juiz federal substi-
tuto. De acordo com a Resolução 
nº 0062/2014, os tribunais regio-
nais federais (TRFs) passam a ser 

responsáveis pela arrecadação das 
taxas de inscrição dos candidatos, 
bem como pelo pagamento dos 
serviços contratados para a reali-
zação de todas as etapas do cer-
tame. O novo texto define, ainda, 
que caberá aos TRFs contratar e 
celebrar convênios com a institui-

ção organizadora do concurso. De 
acordo com o relator da proposta 
de alteração, o corregedor-geral 
da Justiça Federal, ministro Arnal-
do Esteves Lima, a referida decisão 
altera a os artigos 14, 22 e 48 da 
Resolução nº 67, de 03 de julho 
de 2009.

O núcleo cearense da Es-
cola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esma-
fe/CE) realiza, amanhã e 
na sexta-feira, o seminário “Pers-
pectivas para o Novo Código de 
Processo Civil”. O evento aconte-
ce, das 9h às 17h30, no auditório 
do edifício-sede da Justiça Fe-
deral no Ceará com transmissão 
através de videoconferência para 

O presidente da Terceira Turma de 
Julgamento do TRF5, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, 
convocou os desembargadores 
federais Geraldo Apoliano e Luiz 
Alberto Gurgel de Faria para as 
sessões extraordinárias que se-
rão realizadas nos dias 3 e 10 de 
junho, às 14h, no auditório do 
Pleno, em substituição às sessões 
ordinárias dos dias 5 e 12 do pró-
ximo mês.

o TRF5 e demais seções judici-
árias da 5ª Região. O curso terá 
duração de 20 horas/aulas e terá 
direito a certificado quem obtiver 
75% da frequência. Outras infor-
mações através do telefone (85) 
3521-2662. 

sa Vara contribui para o controle 
da violência no Estado. “A nova 
vara criminal contribuirá para que 
os processos caminhem de modo 
mais célere na Justiça Federal em 
Pernambuco. É a contribuição da 
JFPE para a diminuição da violên-
cia”, afirmou. “Tenho certeza que 
a JFPE e a juíza federal Carolina 
Malta usarão o rigor da lei com 
equidade, e farão justiça em prol 
da coletividade pernambucana”, 
finalizou o presidente do TRF5 em 
exercício. A 36ª Vara Federal vai 
funcionar no 4º andar do edifício-
-sede da JFPE, junto com as outras 
varas penais, localizado na avenida 
Recife, no bairro do Jiquiá.


