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Estrutura elétrica e máquinas do Pleno e das salas das 
Turmas são atualizadas 

Tribunal do Júri

Quinta Jurídica

de Novembro

SEGUNDA

Aniversariantes

Pleno do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 

– TRF5 aprovou, na última 
quarta-feira (21/11), por una-
nimidade, duas propostas de 
resoluções, as quais dispõem 
sobre a modificação da com-
petência de varas federais da 
Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE) e da Seção Judiciária do 
Ceará (SJCE). As 11ª, 22ª e 33ª Va-
ras Federais Privativas de Execução 
Fiscal da SJPE, sediadas em Recife/
PE, passam, além da competência 
atual, a processar e julgar as ações 
de natureza tributária, propostas 
sob o rito da Lei nº 10.259/2001 

Pleno do TRF5 altera a competência de 
varas federais de Pernambuco e do Ceará

(Lei dos Juizados Especiais Fede-
rais). De igual modo, as 9ª, 20ª e 
33ª Varas Federais Privativas de 
Execução Fiscal da SJCE, localiza-
das em Fortaleza/CE, agora têm 
atribuição para processar e julgar 
as ações de natureza tributária dos 

Ministro Geraldo Og Marques 
Fernandes

STJ

Com o objetivo de atualizar os 
equipamentos utilizados no au-
ditório do Pleno e nas Salas das 
Turmas, a Subsecretaria de Tec-
nologia de Informação (STI) e a 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) 
realizaram a troca das máquinas 

e da estrutura elétrica daqueles 
espaços. Agora, os magistrados 
contam com monitores de 22 
polegadas e máquinas de 16GB de 
memória, em contrapartida aos de 
15 polegadas e 8GB dos antigos 
notebooks. Além da maior visibi-
lidade proporcionada pelas no-

JEFs, mantendo-se a compe-
tência atual de cada uma delas.
Extinção – O texto das reso-
luções também estabelece a 
extinção da competência para 
processar e julgar os feitos de 
natureza tributária das 14ª, 
15ª e 19ª Varas Federais da 
SJPE e das 13ª, 14ª, 21ª, 26ª e 
28ª Varas Federais da SJCE. Os 

processos em trâmite nas referidas 
varas federais serão redistribuídos 
para aquelas que passaram a deter 
a competência, dentro das respec-
tivas jurisdições. Os casos omissos 
pelas resoluções ficarão a cargo da 
Corregedoria-Regional do TRF5.

vas máquinas, com a mudança 
houve significativo aumento do 
desempenho dos equipamen-
tos, bem como da segurança. 
No total, 27 equipamentos fo-
ram substituídos.  Outra novidade 
é que o maquinário encontra-se 
ligado a nobreaks e geradores, o 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
está com inscrições abertas, até a 
próxima quarta-feira (28), para o 
alistamento dos integrantes do Tri-
bunal do Júri da 16ª Vara, que de-
verão ser convocados em 2019. Os 
interessados deverão preencher e 

Estão abertas as inscrições para a 
próxima Quinta Jurídica da Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN), cujo tema será “30 anos da 
Constituição Federal: retrospec-
tiva e desafios”. O evento ocorre 
no próximo dia 29/11, às 19h, no 

Visita - O presidente do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal 
Manoel Erhardt, recebeu, 
na última sexta-feira (23), 
a visita do Vice-Almirante 
Lima Filho, do Tribunal 
Marítimo, sediado no Rio 
de Janeiro. Na ocasião, o 
desembargador foi presen-
teado pelo almirante com 
o livro “Tribunal Marítimo”, 
do escritor Sérgio Ferrari. O encon-
tro também contou com a presença 
do Capitão dos Portos de Pernam-

buco, Maurício Bravo, e teve como 
objetivo o estreitamento de rela-
ções entre os dois tribunais.

que, numa eventual situação de 
instabilidade elétrica, não causa-
rá a interrupção das sessões. 

assinar uma ficha de inscrição, sal-
var em arquivo PDF e enviá-la para 
o endereço eletrônico alistamento.
tj16vara@jfpb.jus.br. Mais detalhes 
sobre a inscrição no site da JFPB: 
www.jfpb.jus.br. Com informações 
da JFPB.

auditório da JFRN, com palestras 
do juiz federal André Dias Fernan-
des (JFCE), que, na ocasião, lançará 
o livro “Modulação de efeitos e 
decisões manipulativas no con-
trole de constitucionalidade brasi-
leiro”, e do professor aposentado 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Paulo Lopo. As 
inscrições podem ser feitas no site 
da JFRN: www.jfrn.jus.br.
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