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TRF5 instala novas Varas  
Federais no próximo mês

Paulo Gadelha assume cadeira 
na Academia Paraibana de Letras 

O desembargador fede-
ral Luiz Alberto Gurgel 
de Faria, presidente do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, condu-
zirá a sessão solene de 
entrega da Medalha da Ordem do Mérito 
Pontes de Miranda aos professores dou-
tores Gabriel Ivo e Paulo Américo Maia de 
Vasconcelos. A solenidade acontecerá no 
Salão do Pleno desta Corte, às 17h30 do dia 
23 de fevereiro.

Autor de vários livros, dentre os quais, 
“Imunidade Parlamentar”, “Voto Distrital”, 
“Além da Censura”,”Do Sigilo Bancário”, 
“Histórias das Constituições Brasileiras”, 
“Amor à Palavra”,  “Varsóvia  Revisitada 
e outros ensaios” e “História da Política 
de Sousa”, o desembargador federal da 
5ª Região, Paulo de Tasso Benevides Ga-
delha assume hoje, às 19h, a cadeira 23 
da Academia Paraibana de Letras, cujo 
patrono é Theodomiro Ferreira Neves 

Júnior. O novo 
imortal da APL 
é professor de 
Direito Interna-
cional Público, 
tendo exercido 
importantes 
cargos na Pa-
raíba, onde também concluiu o Curso de 
Direito em 1966, pela UFPB. Será saudado 
pelo acadêmico Damião Ramos Cavalcanti.

O presidente do TRF5, desembargador federal Luiz Alberto 
Gurgel de Faria, inaugura, no mês de março,   cinco Varas Fe-
derais.  Uma em Arcoverde(PE), dia 17; duas em Jaboatão dos 
Guarapes (PE), dia 18; outra em Assú(RN), dia 24 e, finalmente, 
a de Pau dos Ferros(RN), dia 25. A Corregedoria Geral do Con-
selho da Justiça Federal (CJF), divulgou, ontem, o calendário de 
instalação das novas varas da Justiça Federal (JF), criadas pela 
Lei 12.011/2009 e localizadas pela Resolução 102/2010 do CJF, 
para o ano de 2011.  A mesma legislação autorizou a criação 
de 230 novas varas federais nas cinco regiões jurisdicionais da 
JF, devendo ser instaladas 46 varas a cada ano. Em 2010, foram 
instaladas as 46 primeiras unidades.

A 2ª Turma Recursal da Justiça Federal em 
Pernambuco vai estar sob inspeção anual de 
21 a 25 de fevereiro. Nesse período, ficam 
suspensos os prazos processuais. Somente 
medidas para evitar perecimento de direito 
poderão ser adotadas. Por outro lado, as 2ª 
e 7ª Varas Federais, que funcionam no mes-
mo local, vão estar em inspeção anual de 
21 a 25 de março próximos, seguindo-se as 
mesmas orientações relativas aos prazos.

As inspeções realizadas pela 3ª Vara 
da Justiça Federal do Rio Grande do 
Norte constataram que quase 50% das 
pessoas que solicitavam benefícios ao 
Juizado Especial não tinham o direi-
to que pleiteavam. A inspeção é feita 
em processos onde o Juiz Federal tem 
dúvida sobre o benefício solicitado 
pela parte.  Em 2010, foram realizadas 
90 inspeções. Desse total, 43 tiveram 
o pedido negado. O juiz federal Marco 
Bruno Miranda, titular da 3ª Vara Fede-
ral, informa que este ano as inspeções 
in loco continuarão, já que são um 
importante mecanismo para o magis-
trado verificar se os argumentos apre-
sentados procedem.

JFRN identifica
irregularidades em 
ações de benefício

Inspeção anual na
2ª Turma Recursal
e nas 2ª e 7ª Varas

Medalha Pontes
de Miranda será
entregue dia 23 O Setor de Estágio de Nível Supe-

rior informa que o comprovante 
de matrícula de 2011.1 deverá ser 
apresentado até o dia 31 de março. 
Mais informações contatar pelos 
ramais 9835/9839.
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