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O
Caruaru ganha mais uma vara federal

de Abril30
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Participantes de Fórum se mobilizam para preservar a memória do Judiciário

Novo Código de 
Processo Civil

Corregedoria 
fará correição no 
interior do Ceará
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Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador 
federal Francisco Wil-
do, o diretor do Foro 
da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE), 
juiz federal Frederico 
Azevedo, e o diretor 
da Subseção Judici-
ária de Caruaru, juiz 
federal Tiago Antunes 
de Aguiar, inaugura-
ram, ontem, pela manhã, a 37ª 
Vara Federal da SJPE, em Caruaru. 
Com essa instalação, a Subseção 
Judiciária de Caruaru, que abri-

ga as 16ª, 24ª, 31ª e, agora, a 37ª 
varas, incorpora Gravatá, que era 
atendido pelo Recife, e passa a ter 
33 municípios em sua jurisdição, 

beneficiando 1,5 milhão 
de pessoas.
Desenvolvimento - De 
acordo com o presiden-
te do TRF5, a Justiça 
Federal tem se interiori-
zado, se estendendo por 
todo País, distribuindo 
riquezas e colaborando 
com o desenvolvimento 
econômico das regiões. 
“Fico feliz em constatar 
que, num polo econômi-
co como Caruaru, a Jus-

tiça Federal vem para consolidar 
um desenvolvimento que já ocorre 
de maneira digna”. 

Sediado na Escola da Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Es-
mafe), o 1º Fórum de Memória 
do Judiciário do Norte-Nordeste 
reúne, até hoje (30), representan-
tes do judiciário. O segundo dia 
do evento foi dedicado à troca 
de experiências sobre o desen-
volvimento dos memoriais e a 
visitas técnicas à Caixa Cultural e 

ao Memorial da Justiça do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco (TJPE). 
“Essa troca de conhecimento téc-
nico é benéfica e mune todos para 
fortalecer e expandir os memo-
riais. A comissão pretende fazer 
cartas de intenção ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para que, 
em conjunto, haja uma mobiliza-
ção para a preservação da memó-

ria do Judiciário”, ressal-
tou a representante do 
TJPE, Gabriella Severien, 
que faz parte da comissão 
organizadora do evento. 
Hoje, no último dia do 
evento, a programação 
terá palestra e apresen-
tação dos resultados da 
reunião realizada ontem.

A Escola Superior da Magistratu-
ra Federal da 5ª Região (Esmafe) 
informa que a Seccional Ceará 
(Esmafe/CE) está com inscrições 
abertas, até o dia 2/05, para o 
Seminário “Perspectivas para o 
Novo Código de Processo Civil”, 
que será realizado nos dias 8 e 9 
de maio, no auditório do edifício-
-sede da Justiça Federal no Ceará 
(JFCE). As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas pelo e-mail 
esmafe@jfce.jus.br, enviando o 
nome completo (sem abreviações), 
CPF, órgão (informar o cargo ou 
função) ou instituição de ensino 
e o curso, e-mail e telefones para 
contato. As inscrições serão con-
firmadas com o envio de todos 
os dados solicitados. O Seminário 
terá duração de 20 horas/aulas.

O corregedor-regional da 5ª 
Região, desembargador fede-
ral Francisco Barros Dias, e sua 
equipe, farão correição ordiná-
ria no interior do Ceará, duran-
te a semana de 5 a 9 de maio. 
Serão correicionados  530 pro-
cessos nas seguintes subseções 
judiciárias:  Juazeiro do Norte, 
Tauá, Crateús, Quixadá, Limoei-
ro do Norte, Sobral, Itapipoca e 
Iguatu. A próxima etapa com-
preende a correição nos proces-
sos virtuais da Seção Judiciária 
do Ceará, incluindo a capital 
Fortaleza. O trabalho será reali-
zado na sede do TRF5, durante 
a semana de 19 a 23/05.


