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Aniversariantes

Cabo de Santo Agostinho ganha Subseção Judiciária

Esmafe/RN promove curso sobre o judiciário do futuro

Doações para o  
“Natal sem Lágrimas”  
terminam na sexta

Primeira Turma
Maria Carolina Priori Barbosa
Gabinete da Revista
Douglas Felipe da Silva
Distribuição

presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, insta-
lou, ontem (3/12), as 34ª e 35ª 
Varas Federais no Cabo de San-
to Agostinho, na Região Metro-
politana do Recife. A solenida-
de contou com a participação 
dos desembargadores federais 
Francisco Barros Dias (correge-
dor regional do TRF5) e Manoel  
Erhardt, de juízes federais, re-
presentantes do Ministério Público 
Federal, da OAB, Advocacia Ge-
ral da União, de parlamentares e 
servidores da Subseção Judiciária.  
De acordo com o diretor do Foro 
da Seção Judiciária de Pernam-
buco (SJPE), juiz federal Frederico 

Azevedo, a Subseção Judiciária do 
Cabo marca a chegada da Justiça 
Federal a todas as regiões do Esta-
do. “A nova Subseção atende uma 
demanda crescente de processos 
dessa região, fazendo com que a 
Justiça chegue ao cidadão, pro-

movendo integridade 
e inclusão”. Em seu 
discurso, o presidente 
do TRF5, desembar-
gador federal Francis-
co Wildo, lembrou o 
empenho da juíza fe-
deral Joana Carolina, 
que foi a grande in-
centivadora para que 
as novas varas fossem 
criadas. “A Justiça só 
se legitima quando 

vai ao encontro dos carentes da 
Justiça. E ela só chega para esses 
despossuídos quando se instala 
uma vara com os recursos moder-
nos que os Juizados têm e, agora, 
com as 34ª e 35ª Varas Federais e 
com os Juizados adjuntos que lhe 

seguem”.
Competência – A população dos 
municípios de Amaraji, Cortês, 
Escada, Ipojuca, Primavera, Rio 
Formoso e Sirinhaém, além da do 
próprio Cabo, está sob a jurisdi-
ção das 34ª e 35ª Varas Federais, 
que têm competência plena para 
conciliar, processar e julgar causas 
cujo valor não exceda 60 salários 
mínimos, além dos feitos relativos 
às infrações de menor potencial 
ofensivo, concernentes aos Juiza-
dos Especiais Federais Criminais.  
O juiz federal Joaquim Lustosa 
Filho passa a ser o titular da 34ª 
Vara Federal . Já o diretor da nova 
Subseção, juiz federal Claudio Kit-
ner, será o responsável 
pela 35ª Vara Federal. 

Até o dia 12/12, o núcleo poti-
guar da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe) 
está com inscrições abertas para 
o curso “O Judiciário do Futuro e 
o Futuro do Judiciário”. A capa-
citação, que faz parte do Plano 

Nacional de Aperfeiçoamento de 
Juízes (PNA), acontecerá nos dias 
16 e 17/12, na Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte, com trans-
missão simultânea, através de vi-
deoconferência, para o TRF5 e de-
mais Seções Judiciárias da Região. 

Estão sendo oferecidas 120 vagas 
para a modalidade presencial. Já a 
participação na videoconferência 
será definida por cada órgão, de 
acordo com a limitação da infraes-
trutura de cada Seção. O desem-
bargador federal Marcelo Navarro 

(diretor da Esmafe) e os juízes 
federais Walter Nunes da Silva 
Junior, Leonardo Resende Martins 
e Ivan Lira de Carvalho estão en-
tre os palestrantes. Informações 
e inscrições pelo site www.jfrn.jus.
br, no ícone do curso.

Os servidores interessados em 
participar da campanha “Natal 
sem Lágrimas”, desenvolvida pelo 
Grupo Humanizar, devem ficar 
atentos, pois as doações devem 
ser entregues até a próxima sexta-
-feira (6/12). Os produtos são 
destinados às crianças de 2 a 8 
anos de idade, vítimas de violência 
doméstica e/ou sexual, abandono 
ou que se encontram em situação 
de vulnerabilidade, que moram em 
diversos abrigos. As doações de-
vem ser entregues até o dia 6/12, 
no Espaço Renascer, no 16º andar. 
Para as doações de roupas, sapa-
tos e peças íntimas, é necessário 
entrar em contato com os organi-
zadores. Informações pelo ramal 
9657 ou pelos telefones (81) 9245-
4783 (Rosana), 9650-7560 (Júnior).

A Primeira Turma, presidida pelo 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, comunica que será rea-
lizada uma sessão extraordinária 
no dia 17/12. A reunião aconte-
cerá no Pleno do TRF5, às 14h. 
Quanto à sessão ordinária do 
dia 19/12, a Turma informa que 
a reunião ocorrerá normalmente, 
às 9h, na Sala das Turmas.


