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Diretores conhecem o sistema de 
segurança do TRF3

PJe para servidores 
dos gabinetes

Policiais reforçam 
segurança do TRF5 
durante protestos
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Biométrico

TRF5 inaugura nova sede da Subseção 
Judiciária de Itapipoca, no Ceará

NAS suspende atendimento até a próxima sexta-feira
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população do município 
de Itapipoca, localizado 

no Sertão cearense, recebe, 
nesta quinta-feira (18/07), as 
novas instalações da Justiça 
Federal. A sede própria da 
Subseção Judiciária de Itapi-
poca será inaugurada às 14h, 
pelo presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião –TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, pelo dire-
tor do Foro da Seção Judiciária do 
Ceará (JFCE), juiz federal Leonardo 
Resende Martins e pela diretora 
do Foro da Subseção Judiciária de 

Itapipoca, juíza federal Paula Emí-
lia Moura Aragão de Sousa Brasil. 
O novo prédio abrigará as novas 
instalações da 27ª Vara Federal 
que, desde 2011, vinha funcionan-

do provisoriamente nas depen-
dências da Justiça Eleitoral. 
Jurisdição- A Subseção de Ita-
pipoca tem abrangência sobre 
13 municípios: Acaraú, Amon-
tada, Itapagé, Itapipoca, Itare-
ma, Miraíma, Paraipaba, São 
Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, 
Tururu, Umirim e Uruburetama. 
Com a inauguração do prédio 
da Subseção em Itapipoca, 

somada à 30ª Vara, inaugurada na 
última quinta-feira, em Juazeiro do 
Norte, a JFCE dá um importante 
passo no processo de interioriza-
ção da Justiça Federal no Ceará.

De hoje até a sexta-feira (19), o 
atendimento no Núcleo de Assis-
tência à Saúde (NAS) será sus-
penso, exceto para os casos de 
emergência. Contudo, de acordo 
com o NAS, serão mantidos os 
atendimentos odontológicos 
marcados para hoje. A partir da 
próxima segunda-feira, dia 22, o 
NAS passará a atender na am-

pliação da sede do TRF5, ao lado 
do Núcleo de Gestão Documen-
tal. O novo espaço contará com 
recepção, quatro consultórios 
médicos, uma sala de reunião e 
Junta Médica, quatro consultó-
rios odontológicos, três salas de 
enfermagem, uma sala da SulA-
mérica, além de espaço destina-
do ao apoio administrativo.

O Tribunal Regional Federal da 5º 
Região – TRF5 contou, na tarde da 
última quinta-feira (11/07), com 
o reforço de 20 policiais militares, 
durante as manifestações organi-
zadas pelas Centrais Sindicais. O 
reforço  foi solicitado pela Sub-
secretaria de Apoio Especial, em 
razão da depredação de prédios 
públicos durante os protestos 
ocorridos no mês de junho.

O diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial, Clóvis Pereira, 
acompanhado pelo diretor do Nú-
cleo de Operações Técnicas, Pedro 
Alexandre, visitam amanhã (18) 
o Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região (TRF3), em São Paulo. Eles 
vão conhecer o processo de se-
gurança daquela Corte e avaliar a 

possibilidade de implantar sistema 
semelhante no TRF5. A instalação 
de portas detectoras de metais e 
de catracas estão entre os itens 
que serão analisados. “É importan-
te que estejamos bem informados 
sobre os problemas e benefícios 
que o sistema oferece aos servido-
res”, destacou Clóvis Pereira.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma que estão abertas as inscrições 
para o curso sobre aplicações do 
Processo Judicial eletrônico (PJe), 
destinado aos servidores dos 
gabinetes dos desembargadores 
federais desta Corte. O treinamen-
to acontece amanhã (18), das 13h 
às 17h, na sala 3 da Esmafe.

O Núcleo de Comunicação Social 
do TRT6 pediu desculpas pelos 
transtornos causados por infor-
mações desencontradas sobre o 
recadastramento biométrico. O 
TRT6 reforça que até o dia 19/07, 
não há necessidade de agenda-
mento. Contudo, como a procura 
está sendo grande, é possível que 
o tempo de espera seja maior do 
que o previsto.


