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Lei Geral e Aspectos Jurídicos

Copa do Mundo 2014 em pauta na Justiça Federal

C

om a proximidade da realização de um
megaevento, como a Copa do Mundo, é
fundamental a articulação de debates acerca
do assunto. Desse modo, a JFCE realizou, nos dias 23
e 24 de maio, o curso “Copa do Mundo 2014 - Lei
Geral e Aspectos Jurídicos”, no auditório do edifíciosede. O curso foi organizado pela Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe) –
Seccional Ceará e discutiu temas, como
planejamento e execução do evento, responsabilida-

de civil por danos, aspectos cíveis e penais da
propriedade intelectual e conflitos sociais urbanos.
Os debates contaram com a participação do
Secretário Especial da Copa (Secopa/CE), Ferruccio
Feitosa; do Presidente da Comissão Especial de
Acompanhamento das Ações para a Copa de 2014
(CapCopa), Danniel Oliveira; do Diretor do Foro, Juiz
Federal, Leonardo Resende; do Secretário Municipal
da Copa, Domingos Neto; da Advogada Geral da
União, Karla Simões; e do Agente Fifa, Daniel Freire.
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O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5)
começou a liberar, neste mês de maio, mais de R$ 1
bilhão referente ao pagamento de precatórios
alimentares do exercício de 2013. O percentual
supera em 110% o montante pago em 2012. O
Estado do Ceará é o segundo da região a pagar o
maior volume de recursos, aproximadamente 130
milhões de reais, ficando atrás apenas de
Pernambuco. Ao todo, devem ser pagos 11.029
precatórios e os recursos devem beneficiar 20.067
pessoas entre os seis estados que integram a 5ª
Região da Justiça Federal.
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A decisão foi homologada, na quarta-feira
(22/05), pelos magistrados que compõem
o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5). A partir desta data, a 27ª
Vara da Seção Judiciária do Ceará tem
competência plena para processar e julgar
as causas previstas no art. 109 da
Constituição Federal bem como as causas
que dizem respeito às infrações de menor
potencial ofensivo, concernentes aos
Juizados Especiais Criminais (Lei nº
10.259/2001). Em abril de 2013, a
Subseção de Itapipoca, da Justiça Federal
no Ceará, ganhou novas instalações no
município. Anteriormente, a Vara estava
alocada, provisoriamente, em uma sala
cedida pela Justiça Eleitoral.
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JFCE paga R$ 130 milhões em Precatórios

As cem melhores crônicas
brasileiras reúne textos de um
gênero narrativo, geralmente
marcado pela linguagem
simples e pelo bom humor: a
crônica. Na seleção, do
jornalista e escritor Joaquim
Ferreira dos Santos, há
crônicas de autores, como
Rachel de Queiroz e Luis
Fernando Veríssimo.

Vara de Itapipoca passa a
ter competência plena

Você pode ajudar a
fazer o Conecta com a
gente. Quer saber
como? É bem simples:
envie sugestões de
pauta, críticas, elogios
para o e-mail: conecta@jfce.jus.br ou, se
preferir, pode entrar em contato conosco
pelos fones: (85) 3521 .2626 /
3521.2636. O Jornal Mural da JFCE é de
todos nós! Contamos com a sua
colaboração! Conecte-se!

Neste DVD, Maria Rita
homenageia sua mãe, ao
cantar grandes sucessos que
se eternizaram na voz de Elis
Regina, como “Fascinação”,
“Águas de Março” e o
“Bêbado e a Equilibrista”. Elis
é considerada por muitos
uma das maiores cantoras do
Brasil.

O início da carreira musical de
Renato Russo e a formação da
banda Aborto Elétrico, que
mais tarde se transformaria na
Legião Urbana, é o tema
central de Somos Tão Jovens.
Longa, protagonizado por
Thiago Mendes, já levou mais
de 1 milhão de espectadores
aos cinemas.
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