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JFCE ganha mais duas varas federais, 
na quinta-feira

de Abril22
TERÇA

Esmafe sedia o 1º Fórum de Memória do Judiciário 
do Norte-Nordeste
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a próxima quinta-feira (24), 
serão instaladas duas novas 

varas federais na sede da Justiça 
Federal no Ceará (JFCE), em For-
taleza. O presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, e o diretor do 
Fórum da Seção Judiciária do 
Ceará, juiz federal Leonardo Re-
sende Martins, inauguram a 32ª 
e a 33ª Varas Federais, em sole-
nidade que será realizada às 16h.
Lavagem de dinheiro - A 32ª 
Vara Federal terá competência 

penal comum, concorrente com 
as 11ª e 12ª Varas Federais da 
seccional cearense. Caberá tam-
bém à referida vara apurar os 
crimes contra o sistema finan-
ceiro nacional, de lavagem de 
dinheiro ou ocultação de bens, 
direitos e valores e dos crimes 
praticados por organizações 
criminosas. Já a 33ª Vara Federal 
terá competência privativa para 
processar e julgar as execuções 
fiscais, concorrentemente com as 
9ª e 20ª Varas Federais da mes-
ma Seccional. 

De 28 a 30 de abril, na Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), será realiza-
do o 1º Fórum de Memória do 
Judiciário do Norte-Nordeste. 
O evento é destinado aos ser-
vidores do judiciário nacional 
que trabalhem com memória 
institucional. As inscrições são 

gratuitas e devem feitas no site 
da Justiça Federal em Pernam-
buco (www.jfpe.jus.br), e também 
através de preenchimento de 
ficha de inscrição, que deve ser 
enviado para o e-mail memorial.
educativo@tjpe.jus.br. Realizado 
em parceria entre o TRF5, JFPE, 
TJPE, TRE-PE e TRT-6, o encon-

tro tem como objetivo ampliar 
o nível de conhecimento sobre 
as formas de preservação, di-
vulgação e acesso dos acervos 
do Judiciário, bem como formar 
uma rede para a preservação da 
memória do Judiciário do Nor-
te-Nordeste. Mais informações 
pelo telefone (81) 3224-0142.

Os de-
sembar-
gadores 
federais 
Luiz 
Alberto 
Gurgel, 
Marcelo 
Navarro e Rogério Fialho e os 
juízes federais Ivan Lira e Marco 
Bruno Miranda Clementino fo-
ram homenageados pela Pro-
curadoria Geral do Rio Grande 
do Norte (PGRN), na segunda 
feira (14/04), com a comenda 
“Fernando de Miranda Gomes”, 
honra máxima da instituição. A 
solenidade foi realizada no Cen-
tro administrativo da PGRN, em 
Lagoa Nova (RN).

A edição n. 38 do informativo 
Folha do Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) traz uma reportagem 
especial sobre a conclusão dos 
trabalhos do Comitê Gestor do 
Planejamento Estratégico da Justi-
ça Federal na definição das metas, 
indicadores, objetivos e iniciativas 
relacionados aos 10 macrodesafios 
que a instituição deve enfrentar 
no ciclo 2015/2020. Cada tribunal 
regional federal ficou responsá-
vel pelo acompanhamento de um 
macrodesafio, ficando o CJF encar-
regado de outros cinco. Saiba mais 
clicando na área Comunicação 
Social do site do colegiado: www.
cjf.jus.br.

Entre as recomendações do Con-
selho da Justiça Federal (CJF) para 
minimizar vulnerabilidades aos 
sistemas que utilizam como meio 
de acesso a Internet, está a utiliza-
ção de senhas seguras, como por 
exemplo, a não utilização da mes-
ma senha em todos os sites que 
você acessa. Sua senha deve ser 
difícil de quebrar para uma má-
quina, mas não é necessário que 
seja difícil de lembrar. Uma senha 
como, por exemplo, “banANA27e-
mflor” não é difícil de lembrar, mas 
é muito difícil de ser quebrada.

A mesa diretora do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região – TRF1 
tomará posse sexta-feira (25/04), às 
16h, na sede da corte em Brasília. 
No cargo de presidente, será em-
possado o desembargador Cândi-
do Ribeiro; no de vice-presidente, 
a desembargadora Neuza Alves; e 
como corregedor regional da Justi-
ça Federal de 1º Grau da 1ª Região, 
o desembargador Carlos Moreira 
Alves. A sessão solene será trans-
mitida, ao vivo, pelo site do TRF1, 
bastando clicar em “Transmissão de 
Julgamento /Plenário”.


