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Dia do Panificador

Presidente José Baptista participa de reunião
na sede do TRF3
O presidente do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região (TRF5), desembargador
federal José Baptista de Almeida Filho,
participou, na última sexta-feira, de uma
reunião com o  presidente do Supremo
Tribunal Federal,  ministro Gilmar Men-
des, na sede do  Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região, localizado na Avenida
Paulista, no centro de São Paulo. O en-
contro, organizado pela presidente do
TRF3, desembargadora federal Marli
Ferreira, reuniu todos os presidentes dos
cinco Tribunais Regionais Federais com
o objetivo de debater temas

institucionais,
como a nova Lei
Orgânica e o Esta-
tuto da Magistratu-
ra. Durante a reu-
nião, foram discuti-
dos outros assun-
tos como a reper-
cussão geral e a
súmula vinculante,
instrumentos cria-
dos recentemente
para desafogar o
STF ao impedir

que um volume
grande de pro-
cessos que po-
dem ser resolvidos por meio
de jurisprudências já existen-
tes suba da justiça de segun-
do grau para o Supremo.
Ações que, segundo o minis-
tro Gilmar Mendes, vão trazer
grandes benefícios aos cida-
dãos brasileiros, que pode-
rão assim contar com uma
Justiça muito mais rápida e
efetiva.

Sistema Fluxus da JFCE deverá ser adotado por outras instituições
O Sistema Fluxus, programa de-
senvolvido pelo Núcleo de

Tecnologia da Informação (NTI)
da Justiça Federal no Ceará
(SFCE), despertou o interesse
de outras instituições públicas,
a exemplo do  Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e do Gover-

no do Ceará. O programa ofe-
rece agilidade na tramitação dos

processos administrativos e redu-
ção de despesas com material de

consumo. Durante a apresentação do
“Fluxus Overview – Uma visão para o
futuro”, evento ocorrido em maio pas-
sado, foi fechado um compromisso en-
tre o STF, a Justiça Federal e o Gover-
no do Ceará para a formação de um
comitê “pró-consórcio”, que terá a res-
ponsabilidade de criar uma proposta
de colaboração e estudo de desenvol-
vimento do Fluxus, a partir  dos recur-
sos humanos e financeiros de cada
uma  das  instituições.

Compromisso com a
campanha do TRF de
combate ao desperdício
O Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião (TRF5) vem adotando diversas
medidas que visam à preservação dos
recursos naturais. Medidas simples
que ajudam a estimular a prática do
consumo consciente. Troca de tornei-
ras nos banheiros , reciclagem de pa-
pel, instalação de impressoras com
frente e verso, entre outras ações. Po-
rém, para que as medidas se tornem
eficazes é preciso contar com a cola-
boração de todos:  evitar o desperdício
de papel, apagar lâmpadas ou desligar
equipamentos sem uso. Além disso,
comunicar a Subsecretaria de Enge-
nharia e Administração Predial (SEAP)
os problemas que comprometam es-
sas ações, a exemplo de vazamentos
na rede hidráulica. Mais informações
pelo ramal 9090.


