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SEXTA
Dia da criação  
do Ministério das Comunicações

25ª Vara Federal em Iguatu (CE) 
é reinaugurada com índice positivo
O vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, entrega, hoje, às 12h, 
a nova sede da Justiça Fede-
ral em Iguatu(CE). A cidade de 
Iguatu apresenta um relevan-
te índice de desenvolvimento 
social e econômico, que já se 
traduziu numa demanda proces-
sual expressiva naquela unidade 
judiciária. A referida Vara é a 
que tem o maior índice de ajuizamento de 
ações dentre as quatro novas varas federais 
instaladas no interior do Ceará no ano pas-
sado. Para atender a este público, a equipe 

encarregada da instalação 
da Vara se esforçou para, 
desde o primeiro momento, 
manter um funcionamento 
com índice de efetividade 
apto a dar vazão à deman-
da apresentada. Dessa for-
ma, em menos de um ano, 
a Vara já realizou 700 audi-
ências e acumula mais de 
dois mil processos julgados. 
Para tanto, contribuíram as 

Subseções de Juazeiro do Norte, por sua 
17ª Vara, e de Limoeiro do Norte (15ª Vara), 
que receberam servidores da unidade para 
treinamento.

Leilões judiciais  
unificados na Paraíba
A Justiça Federal na Paraíba divulgou 
o cronograma anual de leilões judi-
ciais com datas unificadas para 2011. 
A unificação prevê três grandes lei-
lões. O primeiro será dia 04/04/2011 
(1ª data) e 14/04/2011 (2ª data); se-
gundo Leilão Judicial - 04/08/2011 (1ª 
data) e 15/08/2011 (2ª data); terceiro 
Leilão Judicial - 3l/10/2011 (1ª data) e 
10/11/2011 (2ª data). Os leilões acontece-
rão nos auditórios da Justiça Federal em 
João Pessoa, Campina Grande e Sousa, a 
partir das 9h, nas modalidades presencial, 
telepresencial (videoconferência) e virtual.   
Maiores informações: Site www.jfpb.jus.br, 
no link “Leilão Eficaz”.

TRF5 é destaque  
Judiciário na Globo News
O programa Espaço Aberto da Globo News  apresenta nesta 
sexta-feira(25), às  20h e 23h,  entrevista com o presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, enfocando as melhores práticas do Ju-
diciário. Ele destaca a segunda colocação obtida pelo TRF5 em  
2009, no cumprimento das metas de nivelamento do CNJ, entre os 91 tribunais do País, 
quando o TRT da 14ª Região foi o 1º colocado, ficando o Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro na terceira colocação. Amanhã, o programa será reapresentado às 11 e às 17h.

Vara do RN liderou em 
sentenças de mérito
A Justiça Federal do Rio Grande do Norte em 
destaque no cenário regional.  A 7ª Vara Fede-
ral, que integra os Juizados Especiais Fede-
rais, foi a  campeã em índice de sentenças de 
mérito proferidas entre todas as Varas  dos Jui-
zados no âmbito do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, que  compreende os Estados do 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Ceará,  Alagoas e Sergipe. O índice corres-
ponde ao percentual de sentenças de mérito 
do total de sentenças proferidas na Vara. De 
janeiro a dezembro de 2010, apenas 14,6% 
dos processos foram extintos  sem mérito.

Habeas Copos – Ano XIX

A liberdade da 
sua diversão já 
está garantida! 
O alerta é dos 
organizadores 

do Bloco Habeas 
Copos, da Asser-
jufepe, que mar-

cará presença 
quinta-feira (03), 
a partir das 20h, 
no Mercado Eu-
frásio Barbosa, 
em Olinda. Informações através dos ra-

mais 9581(TRF), 9531 (TRE) e 6250(JFPE). 
Garanta já a sua camisa. 

Carnaval 2011


