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Aniversariantes

TERÇA

O

Conselho da Justiça Federal aprova mudança 
em locais de novas varas na 5ª Região

Curso na JFCE discute sobre Direito 
Constitucional e Fundamental 

Curso preparatório para notários 
e registradores

MPF seleciona estudantes de Direito

Francisco Cavalcanti preside mesa de 
abertura de congresso

Vera Mª de Brito Silva Cal Muinhos
Gab. Des. Federal Francisco Wildo

Ana Regina R. Vasconcelos Dantas
Divisão de Assuntos Correicionais

Felipe Sivini de Siqueira
Gab. Des. Federal Barros Dias

Marcela da Conceição O. de Souza
INFOX

O desembarga-
dor federal Fran-
cisco Cavalcanti 
preside amanhã, 
às 19h, na Facul-
dade de Direito 
do Recife/UFPE, 
o V Congresso 
Anual de Direito 
e Economia. O 
evento reunirá estudiosos de di-
versas universidades brasileiras 
e de outros países, como Ale-
manha, Estados Unidos, Portu-
gal e Canadá. Na quinta (25/10) 
e sexta-feira (26/10), as palestras 
ocorrem no auditório do Pleno 

Estão abertas as inscrições para es-
tagiários da Procuradoria da Repú-
blica em Pernambuco (PRPE), uni-
dade do Ministério Público Federal 
(MPF) no estado. Para participar, 
os alunos devem ter 40% da carga 
horária, ou dos créditos do curso, 
em instituições de ensino que pos-
suem convênio com a PRPE. Edital, 
inscrições, documentação neces-
sária e outras informações podem 
ser obtidas no site da instituição: 

Teve início ontem, e segue até 
amanhã, o curso “A Nova Teo-
ria do Direito Constitucional e as 
Novas Perspectivas dos Direitos 
Fundamentais”. A capacitação está 
sendo realizada na sede da Seção 
Judiciária do Ceará (SJCE), com 

Estão abertas as inscrições para 
o curso preparatório específico 
ao concurso para notários e re-
gistradores do Tribunal de Jus-
tiça do Estado (TJPE). As aulas, 
que começam no dia 5 de no-
vembro, ocorrerão de segunda 
a sexta-feira, às 19h às 22h, na 
sede da Escola de Magistratura 

de Pernambuco (Esmape). Se-
rão três meses de aula, com um 
total de 200 horas/aula. As ins-
crições podem ser feitas no site 
da Esmape (www.esmape.com.
br) ou na sede da Esmape, loca-
lizada na Rua do Imperador D. 
Pedro II, nº 221, bairro de Santo 
Antônio, Recife.

do TRF5, das 8h30 
às 17h. O Congres-
so terá como tema 
central “Direito e 
Economia: inte-
ração para o de-
senvolvimento” e 
engloba o I Encon-
tro Pernambucano 
da Nova Economia 

Institucional e o I Congresso 
Internacional de Análise Econô-
mica do Direito e Economia da 
UFPE/UFPB/UFAL/UCB. Além das 
palestras, serão oferecidos mini-
cursos. Mais informações: www.
congresso.abde.com.br.

o objetivo de atualizar os magis-
trados da SJCE e do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) em temas 
como: “Nova Teoria do Direito 
Constitucional na América Latina” 
e “As Novas Perspectivas da Teoria 
dos Direitos Fundamentais”.

www.prpe.mpf.gov.br. As inscrições 
deverão ser validadas entre os dias 
5 e 14 de novembro, das 13 às 
18 horas, na Divisão de Recursos 
Humanos da PRPE (Av. Governa-
dor Agamenon Magalhães, 1800, 
Espinheiro). Na validação, o candi-
dato é convidado a doar 1 kg de 
alimento não perecível. O estágio 
tem jornada de 20 horas semanais 
e o valor da bolsa é de R$ 800, 
mais o auxílio-transporte.

 presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, 
desembargador federal Paulo 

Roberto de Oliveira Lima, informou 
que o Conselho da Justiça Federal 
(CJF), em reunião ordinária reali-
zada ontem (22), aprovou a mu-
dança de cidades que receberão 
novas varas federais na 5ª Região 
até 2014. No estado do Ceará, o 
município de Maracanaú ganhará 
duas varas: uma que seria instala-
da em Limoeiro do Norte e outra 
que iria para Sobral. Na Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, 
a vara que seria inaugurada em 

Mossoró passa-
rá para a cidade 
de Ceará-Mirim. 
Em Pernambu-
co, as varas que 
seriam inaugura-
das em Caruaru 
e Garanhuns, 
respectivamente, 
ficarão sediadas 
no município de 
Cabo de Santo 
Agostinho. Por 
fim, em Sergipe, a vara que iria 
para Estância será instalada em 
Lagarto e a de Itabaiana, vai para 

Propriá. As outras 12 
varas federais que serão 
criadas na 5ª Região até 
2014, de acordo com a 
Lei 12.011/2009, perma-
necerão nos municípios 
previstos. O Colegiado do 
CJF é composto pelos mi-
nistros Felix Fischer (pre-
sidente); João Otávio de 
Noronha(corregedor-geral 
da Justiça Federal);Castro 
Meira (membro efetivo) 

e Arnaldo Esteves Lima (membro 
suplente); e pelos presidentes dos 
cinco tribunais regionais federais.


