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No próximo ano, a Justi-
ça Federal em Alagoas
(JFAL) prevê a instalação
de seis Varas Federais.
Três em Maceió, duas em
Arapiraca e uma em
Santana de Ipanema, efe-
tivando-se assim a
interiorização do Judiciá-
rio Federal no Estado, conforme projeto
do Conselho da Justiça Federal, do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região (TRF5)
e da Direção da JFAL. A informação é do
juiz federal Paulo Machado Cordeiro, di-
retor do Foro local, que assinou contrato
para a construção da sede própria da
Justiça Federal em União dos Palmares,
cuja Subseção Judiciária (8ª Vara Federal)
abrange cerca de dez municípios da

Alagoas terá até 2012 mais
seis Varas da Justiça Federal

Zona da Mata alagoana.
Segundo Paulo Cordeiro,
a sede própria garantirá
maior presteza e eficiên-
cia da jurisdição em toda
a região. “A obra atende
o interesse público e a fi-
nalidade da Justiça, com
uma expectativa de ele-

var em 100% a demanda de processos
locais”, afirma o magistrado, ao destacar
que a sede própria significa a consolida-
ção definitiva da Justiça Federal na re-
gião da Mata Norte de Alagoas. Além da
geração de empregos diretos, a
interiorização da Justiça Federal ajuda a
movimentar economicamente as cidades,
sobretudo por meio das ações previden-
ciárias dos Juizados Especiais Federais.

Os presidentes do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF5), Luiz
Alberto Gurgel de Faria, e do Tribunal
do Trabalho da 7ª Região (TRT7), José
Antônio Parente da Silva, disponibili-
zaram e-mails dos gabinetes dos
desembargadores das duas Cortes para
que os advogados remetam memoriais

quando os processos estiverem em pau-
ta para julgamento. A solicitação foi fei-
ta pela OAB-CE, por meio do presidente,
Valdetário Monteiro, e do secretário-ge-
ral, Cleto Gomes, às respectivas presi-
dências do TRF5 e TRT7, para agilizar e
facilitar as atividades dos advogados
cearenses.

Memoriais podem ser enviados por e-mail

O presidente em
exercício do Conse-
lho da Justiça Fede-
ral (CJF), ministro
Félix Fischer, liberou
na última quinta-fei-
ra (20/01), aos Tribu-
nais Regionais Fede-
rais (TRFs), limites fi-
nanceiros correspon-
dentes a R$ 322.005.544,71 para pagamen-
to de Requisições de Pequeno Valor
(RPVs) na Justiça Federal. O TRF da 5ª Re-
gião que abrange os estados do CE, AL,
SE, RN e PB) terá disponível a quantia de
R$ 60.683.265,36, dos quais R$ 39.235.277
são destinados a questões previdenciárias,
que atenderão 9.687 pessoas. As requisi-
ções se referem a dívidas judiciais da
União e de órgãos públicos federais, au-
tuadas em dezembro de 2010 (valores
atualizados pelo IPCA-E do mês de refe-
rência). O depósito desses valores na
conta dos beneficiários é feito pelos TRFs,
de acordo com seus cronogramas. Do to-
tal de RPVs, R$ 219.857.543 correspondem
a processos previdenciários, que perfa-
zem um total de 35.510 ações, benefici-
ando 38.720 pessoas em todo o país.

CJF libera R$ 322
milhões em RPVs
para tribunais federais

Aviso
O Espaço do Servidor, até o dia 30 de
janeiro, estará atendendo na sala da
Divisão Médica, no Anexo III. As ses-
sões de massoterapia (shiatsu, reiki e
reflexologia) terão o serviço mantido.
Outras informações pelo ramal: 9657.

A realização da primeira audiência de
conciliação, instrução e julgamento na
Subseção Judiciária de Quixadá (CE),
em 20 de janeiro, marcou uma nova eta-
pa do processo de interiorização da Justi-
ça Federal no Ceará. A implantação da
23ª Vara Federal traz melhorias signifi-
cativas para a prestação jurisdicional à
população do Sertão central cearense.
A Subseção Judiciária de Quixadá está
localizada na Rua José Jucá, 75, Centro,
fone: (88) 3412-3709.

Vara de Quixadá
realiza primeira
audiência de 2011
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