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QUINTA
Dia da Promulgação da 1ª 
Constituição Republicana

Marcelo Navarro inaugura hoje Vara de Quixadá
O vice-presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Marcelo Navarro, e o repre-
sentante da Direção do Foro da JFCE, juiz 
federal Alcides Saldanha Lima inauguram, 
hoje, a 23ª Vara Federal do Ceará, locali-
zada na cidade de Quixadá. A nova Vara 
atenderá aos municípios de Banabuiú, Boa 
Viagem, Canindé, Choró, Ibaretama, Ibicui-
tinga, Itapiúna, Itatira, Madalena e Quixe-

ramobim. Amanhã, ocorrerá a inauguração 
da 25ª Vara Federal, às 12 horas, na Rua 
25 de março, s/n, no bairro Paraná, em 
Iguatu-CE, com jurisdição nas cidades de 
Acopiara, Cariús, Cedro, Deputado Irapuã 
Pinheiro, Icó, Jucás, Milhã, Orós, Piquet 
Carneiro, Quixelô, Saboeiro, Solonópole 
e Tarrafas. As duas varas funcionarão de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Página da JFAL 
muda formato
A página da internet da Justiça Fe-
deral em Alagoas (JFAL) passa a ter 
um novo formato a partir de amanhã 
(25).  A implantação do Processo 
Judicial Eletrônico contribuiu para 

a mudança. O projeto, que estabeleceu 
um padrão único para o site do Tribunal e 
das Seções Judiciárias, tem como um dos 
objetivos facilitar a utilização dos serviços 
disponibilizados pela Justiça Federal na 5ª 
Região. “O novo portal, adotando o sítio 
padrão definido pelo TRF5, terá os mesmos 
serviços, mas com a melhoria da acessibili-
dade e utilização”, afirma o diretor do Nú-
cleo de Tecnologia, Vicente Julião.

CJF: novidades nas 
regras de precatórios
Uma série de mudanças legais, decor-
rentes da edição da Emenda Consti-
tucional  62/2009, alterou a forma de 
expedição e pagamento de precató-
rios e Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) no âmbito da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus. A regu-
lamentação dessas regras foi feita por inter-
médio da Resolução 122/2010 do Conselho 
da Justiça Federal (CJF). Uma das alterações 
introduzidas pela EC estabelece que, a partir 
dos precatórios incluídos na proposta orça-
mentária de 2011, incidirá o índice oficial de 
remuneração básica da caderneta de pou-
pança (TR – Taxa Referencial), com acréscimo 
de juros de 6% a.a., aos precatórios parcela-
dos a partir da segunda parcela.

JFCE inicia calendário de treinamentos
Servidores das Varas Federais do Estado 
do Ceará iniciaram o calendário de treina-
mentos deste ano. O curso que inaugurou 
o calendário foi o de “Direito Processual 
Civil: procedimento ordinário e cumpri-
mento de sentença”, sob a coordenação 
do professor Francisco Otoni de Queiroz 
Moura, com a presença de servidores das 
Varas Federais do Estado. As aulas aconte-

ceram na Sala de Treinamento do edifício-
-sede da Justiça Federal, no período de 
16 a 18 de fevereiro de 2011. O diretor de 
Secretaria da Vara de Quixadá, Francisco 
Pereira, destacou dois aspectos importan-
tes na realização desses treinamentos: a 
reciclagem dos servidores veteranos e a 
oportunidade de aprendizado para novos 
funcionários.

O presidente do TRF5, desembargador federal 
Luiz Alberto Gurgel de Faria, conduziu ontem a 
solenidade de entrega da Medalha do Mérito 
Pontes de Miranda, no grau de Grande Colar de 
Alta Distinção, aos professores doutores Gabriel 
Ivo e Paulo Américo Maia. Os homenageados 
foram saudados, respectivamente, pelos desem-
bargadores federais Paulo Roberto de Oliveira 
Lima e Rogério Fialho. Para o doutor Gabriel Ivo, 
“é uma honra ser distinguido com uma comen-
da tão importante”. Por outro lado, o doutor 
Paulo Américo Maia de Vasconcelos afirmou 
que a outorga da Medalha Pontes de Miranda 
é um reconhecimento por sua atuação junto à 
Justiça Federal, onde “sempre fui um advogado, 
durante os 18 anos à frente da OAB-PB”. 
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