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A 26ª Vara Federal da Justiça Federal do
Ceará (JFCE) será inaugurada na cidade
de Fortaleza, na tarde de hoje (5), como
parte das ações para expansão da
Justiça Federal no Brasil. Estarão
presentes à solenidade de inauguração o
presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministro César Asfor
Rocha, o presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5), desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel de
Faria, e o diretor do Foro da JFCE, juiz
federal José Parente Pinheiro. Na oca-
sião, também será dada posse a 89
novos servidores, que passarão, do
período de 6 a 22 de julho, por um
processo de formação, antes do início
dos trabalhos. Eles vão participar de
cursos sobre Procedimento Civil, Exe-
cução Fiscal, Processo Penal, e Juizados

26ª Vara Federal no Ceará é
inaugurada pelos presidentes do
STJ e do TRF5

Os interessados em participar da 10ª
Mostra Nacional dos Trabalhos de
Qualidade do Poder Judiciário podem
inscrever seus projetos pela internet. Os
trabalhos sobre experiências bem suce-
didas desenvolvidas no Judiciário de-
vem ser enviados para o e-mail
mostradaqualidade@cstj.jus.br até o dia
30 de julho. Voltada para magistrados e
servidores do Poder Judiciário, a mostra
tem como objetivo promover a divulga-
ção e o intercâmbio de boas práticas

O Conselho da Justiça Federal

(CJF) aprovou novas regras para

as consultas encaminhadas pelos

Tribunais Regionais Federais (TRFs) à

apreciação do seu colegiado. A matéria,

relatada pelo ministro Ari Pargendler, foi

votada na sessão, sob a presidência do

ministro Cesar Asfor Rocha. De acordo

com a resolução aprovada, o assunto a

ser levado ao CJF deve ter interesse

comum aos TRFs.

entre os tribunais brasileiros. As ações
selecionadas pela comissão julgadora
serão apresentadas em evento que será
realizado nos dias 20 e 21 de outubro
deste ano no Tribunal Superior do
Trabalho, em Brasília (DF). Os temas
devem girar em torno de gestão
estratégica, melhoria do trâmite
processual, tecnologia da informação
aplicada à atividade judiciária, gestão de
pessoas, políticas, práticas e
instrumentos de gestão socioambiental.

CJF adota novas
regras para consultas
ao colegiado

Experiências bem sucedidas no Judiciário

Lista especial para portadores de deficiência
A publicação final dos resultados dos
concursos públicos para servidores da
Justiça Federal deverá ser feita em duas
listas. A primeira com a pontuação de
todos os candidatos, inclusive a dos

Especiais. A convocação segue a ordem
de classificação dos candidatos aprova-
dos em concurso público realizado pelo
TRF5, no ano de 2008. Os novos servi-
dores preencherão as vagas criadas com
a instalação de novas varas da Seção
Judiciária do Ceará, inauguradas em abril
de 2010, nos municípios de Crateús,
Quixadá, Tauá e Iguatu, com lotações
também em Juazeiro do Norte e Sobral.

portadores de deficiência, e a segunda,
somente com a pontuação destes últi-
mos. A regra foi aprovada pelo Colegiado
do Conselho da Justiça Federal em
sessão realizada na última terça-feira (29).

Doação de sangue
ÂNGELO INOCÊNCIO FERREIRA fez

cirurgia de hérnia de disco e está
internado na UTI do Hospital Prontolinda.

Ele precisa de sangue de qualquer tipo,
que poderá ser doado no IHENE -

Instituto de Hematologia do Nordeste
Ltda, localizado na Rua Tabira, nº 76 -

Boa Vista - Recife/PE.


