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TERÇA
Dia do Pensamento 
Dia da Criação do Ibama

O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, 
desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, e 
o diretor de Foro do Ceará, 
José Parente, inauguram nes-
ta quinta-feira (24), às 17h, a 
23ª Vara da Justiça Federal, no 
município de Quixadá. Os ser-
viços jurisdicionais irão abran-
ger os municípios de Banabuiu, 
Boa Viagem, Canindé, Choró, 
Ibaretama, Ibicuitinga, Itapiúna, Itatira, Ma-
dalena e Quixeramobim. A 23ª Vara terá 
competência exclusiva para processamento 
e julgamento das ações afetas aos Juizados 
Especiais Federais, e beneficiará cerca de 
quatrocentas mil pessoas do Sertão Central. 

Presidente do TRF5 inaugura Varas 
de Quixadá e Iguatu no Ceará

De amanhã (23) até a próxima 
quinta-feira (03), a Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE) deverá efetuar 
o cadastro dos servidores que quise-
rem usar o estacionamento do Ane-
xo I durante o Carnaval 2011. Para se 
cadastrar é preciso informar nome, 
lotação e placa do veículo. O uso 
está restrito aos servidores do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região e 
o acesso é limitado a um veículo por 
funcionário, mediante identificação 
funcional. Informações com Frederi-
co, pelo ramal 9375.

A Vara Federal de Quixadá será 
conduzida pelos juízes federais 
Marcus Mairton da Silva (titular) 
e Débora Aguiar da Silva San-
tos (substituta). Na sexta-feira 
(25), o presidente do TRF5 
inaugura a 25ª Vara Federal em 
Iguatu(CE), que atenderá mais 
de 396 mil cidadãos. Sua com-
petência territorial se estenderá 
aos municípios de Acopiara, 
Cariús, Cedro, Deputado Ira-

puã Pinheiro, Icó, Jucás, Milhã, Orós, Piquet 
Carneiro, Quixelô, Saboeiro, Solonópole e 
Tarrafas. Em Iguatu, a 25ª Vara Federal será 
conduzida pelos juízes Federais Sérgio Fiúza 
Tahim de Sousa Brasil (titular) e Antônio 
Felipe de Amorim Cadete (substituto).

O jurista paraibano Paulo Américo 
Maia de Vasconcelos será agraciado 
com a Medalha da “Ordem do Mérito 
Pontes de Miranda”, a mais alta co-
menda do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região. A solenidade de outorga da 
condecoração será nesta quarta-feira (23), 
às 17h30, no Salão do Pleno do TRF5, em 
Recife (PE), sob a presidência do desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, 
presidente desta corte. O renomado advo-
gado Paulo Maia foi presidente da OAB-
-PB. Na mesma sessão, também receberá a 
Medalha Pontes de Miranda o procurador 
do estado de Alagoas Gabriel Ivo, gradua-
do em Direito pela Universidade Federal de 
Alagoas e mestre e doutor pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.

Medalha Pontes
de Miranda será
entregue a juristas

A adoção de medidas que agilizem a 
conclusão de cerca de 200 mil proces-
sos relacionados a contratos do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH), firmados 
há mais de 16 anos, foi tema de reunião 
do presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), Gabriel Wedy, 

com a corregedora nacional de Justiça, 
ministra Eliana Calmon, o corregedor da 
Justiça Federal, ministro Francisco Falcão, os 
conselheiros do CNJ Morgana Richa e Feli-
pe Locke, e corregedores e coordenadores 
de conciliação da Justiça Federal de todo 
o País. Na ocasião, vinte e cinco represen-

Ajufe busca solução para processos do Sistema de Habitação
tantes do Judiciário Federal expuseram a 
realidade de suas regiões quanto aos 74 
mil contratos firmados entre mutuários e 
SFH e que se encontram sub judice. Re-
presentantes da Caixa Econômica Federal 
e da EMGEA (Empresa Gestora de Ativos) 
também participaram da reunião.

Servidor pode  
estacionar no Anexo I 
durante carnaval

CNJ amplia acesso às 
sessões pela internet 
A capacidade do sistema de transmis-
são das sessões do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) pela internet foi am-
pliado de 30 para 200 acessos simul-
tâneos. Ou seja, agora o portal do CNJ 
comporta até 200 acessos simultâneos 
às transmissões ao vivo das sessões.


