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Em março, 11 varas federais da 

Justiça Federal em Pernambuco 

(JFPE) realizarão inspeção ordinária 

nos processos físicos e virtuais: de 17 

a 21 de março, passam por inspeção 

as 1ª, 8ª, 10ª, 11ª, 29ª e a 33ª varas; 

de 24 a 28 de março, passam por 

inspeção as 12ª e 30ª varas; de 10 a 

14 de março, passam por inspeção as 

22ª e 32ª varas; e no período de 12 a 

21 de março, passa por inspeção a 

17ª vara, situada no município de 

Petrolina. 

a última quarta-feira (19), 
através da Portaria de nº N99/2014, a Direção do 

Foro da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE) divulgou o 
horário de expediente durante o 
Carnaval: a partir do sábado (1) até 

a quarta-feira de Cinzas (5), não haverá 
expediente na SJPE. Na sexta-feira (28), 
o funcionamento será normal, com 
exceção do Fórum Social, situado na 
Avenida Dantas Barreto, no bairro de 
São José. Ainda para o Fórum Social, os 
p r a z o s  p r o c e s s u a i s  v e n c í v e i s  

em 28 de fevereiro e 5 de março, serão 
prorrogados para a quinta-feira (6). 
Para o restante da SJPE, os prazos 
processuais vencíveis somente em 5 de 
março também serão prorrogados para 
o primeiro dia útil subsequente, ou 
seja, dia 6 de março, evitando-se 

prejuízo aos jurisdicionados. No 
documento, a Direção informa que o 
Fórum Social não funcionará na sexta-
feira (28) em razão das instalações que 
já estão sendo efetuadas para a 
apresentação dos desfiles do Galo da 
Madrugada, nas imediações do prédio 
dos JEFs do Recife, que vem alterando 
as rotas de circulação dos veículos. 

Direção  do  Foro  divulga  horário  de  expediente  no  Carnaval

O Bloco Carnavalesco Habeas Copos, que 
há 19 anos garante a diversão dos 
servidores, já tem data marcada para sair 
este ano. A partir das 19h30 desta sexta 
(21), tem início a concentração no Clube 
At l â n t i c o  d e  O l i n d a .  O s  s e r v i -
dores sairão pelas ladeiras da Cidade 
Alta acompanhados por duas orques-
tras itinerantes de frevo, retornando ao 
local da concentração. Todos os foliões 
que estiverem com a camisa do bloco 
terão acesso ao Clube, onde haverá show 
com a banda Axé Camaleão e bebidas 
(cerveja, água e refrigerante) a R$1. A 
camisa do bloco encontra-se à venda na 
ASSERJUFE-PE, no valor de R$20 para 
sócios e dependentes e de R$30 para os 
demais interessados.  Para mais 
informações, basta entrar em contato 
pelo ramal 6250 ou através do e-mail 
s h e i l a _ a s s e r j u f e @ h o t m a i l . c o m .

Os estagiários da JFPE devem apre-
sentar, até o fim de março, o compro-
vante de matrícula ou permanência 
de vínculo referente ao semestre leti-
vo 2014.1. O documento deve ter o 
carimbo oficial da instituição de en-
sino ou o certificado de autenticida-
de para as universidades que con-
tam com a opção de comprovação 
eletrônica. O comprovante deve ser 
entregue no Setor de Estágio, locali-
zado no térreo do Anexo 2 do edifício -
sede da SJPE. Segundo a legislação, a 
não apresentação do documento po-
de ocasionar suspensão da bolsa ou 
desligamento do estagiário. Mais 
informações nos ramais 6424/6425.

Habeas Copos garante 
Carnaval dos servidores 

Estagiários: Comprovante de
matrícula até março   

Março: Inspeção nas varas

Planeje antecipadamente o local em que 
você deseja estar, com informações de-
talhadas de como chegar. Existem locais
que nessas datas ficam fechados para 
circulação exclusiva de pedestres. Man-
tenha especial atenção com as crianças. 
Uma boa alternativa é identificá-las com 
etiquetas. (Fonte: Manual de Auto 
Proteção do Cidadão da PM-SP).

     CARNAVAL COM SEGURANÇA

Seção Judiciária de Pernam-
buco (SJPE) vai instalar duas Anovas Varas Federais: a 36ª 

Vara Federal será instalada na cidade 
do Reci fe  e  terá  competência
para processar e julgar as causas 
penais. Já a 37ª Vara Federal será 
abrigada na cidade de Caruaru, com 
competência para processar e julgar as 
causas previstas no art. 109 da 
Constituição Federal, incluindo os 
feitos relacionados às infrações de 
menor potencial ofensivo e excluindo 
em sua competência a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas 
cíveis até o valor de 60 salários míni-
mos, que deverão ser propostas nos 
Juizados Especiais Cíveis. A aprovação 
da instalação ocorreu no Pleno do 
TRF5 na tarde da última quarta(19). 
Por unanimidade, os desembargadores 
federais aprovaram a instalação de 
quatro novas varas federais, sendo 
duas na SJPE e duas na Seção Judiciá-
ria do Ceará. As datas da implantação 
das varas serão definidas posterior-
mente pela Presidência do Tribunal. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA 36ª 
VARA FEDERAL - Abreu e Lima, 
Araçoiaba, Bom Jardim, Buenos Aires, 
Camaragibe, Carpina, Chã de Alegria, 
Chã Grande, Feira Nova, Fernando de 
Noronha, Glória de Goitá, Igarassu, 
Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos 
Guararapes, João Alfredo, Lagoa do 
Carro, Lagoa de Itaenga, Limoeiro, 
Machados, Moreno, Nazaré da Mata, 
Olinda, Orobó, Paudalho, Paulista, 
Pombos, Recife, Salgadinho, São 
Lourenço da Mata, Tracunhaém e 
V i t ó r i a  d e  S a n t o  A n t ã o .  

COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA 37ª 
VARA FEDERAL - Agrestina, Altinho, 
Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Be-
zerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, 
Cachoeirinha, Camocim de São Felix, 
Caruaru, Casinhas, Cumaru, Cu-
pira, Frei Miguelinho, Gravatá, Jataúba , 
Jurema, Lagoa dos Gatos, Panelas, 
Passira, Riacho das Almas, Sairé, Sa-
nharó, Santa Cruz do Capibaribe, San-
ta Maria do Cambucá, São Caetano, São 
Joaquim do Monte, Surubim, Taca-
imbó, Taquaritinga do Norte, Torita-
ma, Vertente do Lério e Vertentes. 

PLENO DO TRF5 | A  
aprovação da instala-
ção ocorreu no Pleno do 
TRF5, na quarta(19). As 
varas foram criadas pela 
Lei nº12.011/2009, que 
dispõe sobre a criação 
de 230 varas federais 
( F o t o :  M a r c o s  
Costa/Ascom TRF5)
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