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Justiça Federal no Ceará será ampliada a 
partir de agosto
 presidente do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Re-
gião - TRF5, desembargador 

federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, em cumprimento à Lei nº 
12.011/09, que determina a interio-
rização da Justiça Federal, e o dire-
tor do Foro da Seção Judiciária do 
Ceará, Leonardo Resende Martins, 
vão inaugurar três varas no interior 
daquele estado. No dia 3, às 14h, 
inauguram o Fórum de Tauá (24ª 
vara). Logo depois, às 18h30, o Fó-
rum de Crateús (22ª Vara). No dia 
seguinte (4), às 14h30, inauguram a 
27ª Vara, em Itapipoca. Nas regiões 
abrangidas por essas três varas, a 
Justiça Federal estará mais próxima 
de 1.016.267 habitantes do interior 
do Ceará. 
Interiorização- O Fórum de Tauá, 
cuja titular é a juíza federal Gisele 
Chaves Sampaio Alcântara, terá 

competência 
plena (causas 
cíveis, criminais 
e de execução 
fiscal) para jul-
gar processos 
dos habitan-
tes de Aiuaba, 
Arneiroz, Cata-
rina, Mombaça, 
Parambu, Pe-
dra Branca, Quiterianópolis, Sena-
dor Pompeu e Tauá. O Fórum de 
Crateús, que está sob a titularidade 
do juiz federal André Dias Fernan-
des, também terá competência 
plena e vai favorecer uma média 
de 280 mil pessoas, moradores de 
Ararendá, Catunda, Crateús, Inde-
pendência, Ipueiras, Ipaporanga, 
Monsenhor Tabosa, Novas Russas, 
Novo Oriente, Poranga e Tamboril. 
Já a 27ª Vara Federal, em Itapi-

Seção Judiciária de Alagoas implanta 
o Sistema Fluxus 

NDRH solicita comprovante de matrícula 2011.2

A Seção Judiciária de 
Alagoas implantou 
no último dia 20 o 
Sistema Fluxus (pro-
cesso administrativo 
eletrônico). O marco 
inicial se deu quan-
do o diretor do foro, 
juiz federal Paulo 
Machado Cordeiro, assinou virtual-
mente a folha de pagamento. Com 
o apoio do presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, de-
sembargador federal Paulo Rober-
to de Oliveira Lima e do diretor-
-geral Marcos Netto, o sistema foi 
instalado na Seção Judiciária, com 
a colaboração técnica da Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação 
do TRF5 (STI), em parceria com o 
Núcleo de TI da SJAL. O sistema 

O Setor de Estágio de Nível Supe-
rior do Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos (NDRH) 
lembra aos estudantes universitá-

deve proporcionar 
mais celeridade ao 
processo adminis-
trativo, redução de 
custos, otimização do 
tempo empenhado 
na execução das ati-
vidades administra-
tivas e transparência 

dos procedimentos. A implantação 
do Fluxus na SJAL também aten-
de ao objetivo 9 das Metas 2011 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), “Implantar processo eletrô-
nico judicial e administrativo em 
70% das unidades de primeiro e 
segundo grau até dezembro de 
2011”. No próximo dia 01 de agos-
to acontecerá o lançamento oficial 
do sistema no auditório da Seção 
Judiciária de Alagoas.

Dia do Escritor 
Dia do Motorista 

Dia do Colono

poca, terá competência exclusiva 
para conciliação, processamento e 
julgamento das causas de até 60 
salários mínimos, ligadas aos Juiza-
dos Especiais Federais (JEFs). Mais 
de 475 mil habitantes dos municí-
pios de Acaraú, Amontada, Itapagé, 
Itapipoca, Itarema, Miraíma, Parai-
paba, São Luiz do Curu, Tejuçuoca, 
Trairi, Tururu, Umirim e Urubureta-
ma serão beneficiados com a che-
gada dessa Vara.

rios que estagiam no TRF5 a im-
portância de providenciarem, jun-
to à universidade, o comprovante 
de matrícula 2011.2, para apresen-

tar ao NDRH. O documento preci-
sa ser entregue no setor referido, 
localizado na Esmafe (Anexo 3), 
até o dia 31 de agosto.
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