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N

o próximo dia 19 de maio, a partir das 9h, a Justiça
Federal no Ceará promove o II Ciclo de Palestras sobre
Ética, Política e Improbidade. O evento dá seguimento
às atividades em comemoração aos 50 anos da JFCE. A
primeira edição do Ciclo marcou o ano de 2016 com cinco
edições de debates, reunindo grandes nomes entre os 21
palestrantes. O reinício dos debates contará com a presença
do ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral
do Conselho da Justiça Federal, Mauro Campbell; com o
procurador regional da República Fábio Nóbrega,
conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público; e
com o juiz federal Thiago Carvalho. Confira os temas e inscreva-se no portal www.jfce.jus.br. Vagas limitadas.

Juízes recém-empossados
encerram curso de formação

Juíza federal Germana Moraes
palestra em evento da ONU

Quatro novos juízes federais concluíram, no início deste
mês de maio, o último módulo do Curso de Iniciação à
Magistratura. A Prática Jurisdicional Preparatória teve por
objetivo desenvolver atividades típicas da jurisdição nas
Varas Federais em que atuarão. Durante quatro meses,
os magistrados participaram de diversas atividades,
dentre elas, visitas institucionais a órgãos parceiros,
instituições e comunidades, como forma de aproximação
e sensibilização social. O curso é uma realização da
Escola de Magistratura Federal da 5ª Região.

A juíza federal da JFCE e professora do Programa de
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do
Ceará, Germana de Oliveira Moraes, representou o
Brasil nos Diálogos Interativos da Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas, com a palestra:
"Direitos da Mãe Terra e Humanidades. Harmonia com
a Natureza como pré-condição do desenvolvimento
sustentável". O evento ocorreu na cidade de Nova
Iorque, nos Estados Unidos, no dia 21/4, e foi
transmitido pela TV ONU e pela internet.

Novos magistrados em visita às Turmas Recursais

Imagem: United Nations Harmony with Nature iniciative.

Dicas de Qualidade de Vida
Amigo é tudo
A felicidade é contagiosa, afirma um estudo realizado em conjunto pela Universidade da Califórnia, em San
Diego, e a Harvard Medical School, ambas nos Estados Unidos. Os pesquisadores afirmam que a felicidade
passa de uma pessoa para outra como uma corrente e que cada amigo feliz no nosso círculo
aumenta em 10% nossas chances de ser feliz!
Fonte: Boa Forma - 365 dicas para ficar em forma e feliz - Ed.Abril.

Vencedor do Orcar de Melhor
Filme Estrangeiro, O
Apartamento conta a história de
um casal de atores que muda
para um novo apartamento, onde
a esposa é atacada. Agora, os
dois devem lidar com a situação e
decidir se querem ou não saber
quem foi o responsável.
Sony Pictures;2016

Foto: Irving Penn.

Filme - O Apartamento

Fotos: divulgação

DICAS Culturais

Iniciativa:
Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho.

Nossa História
Os primórdios
Por Antônio Carlos Machado.

A J u s t i ç a Fe d e r a l
brasileira foi instituída
através do Decreto n.º
848, de 11.10.1890,
baixado pelo
generalíssimo Deodoro,
titular do Governo
Provisório republicano.
Antiga sede do Superior Tribunal
Federal, construída em 1905, no Era constituída pelo
Rio de Janeiro.
Supremo Tribunal Federal e pelos Juízes seccionais. Cada Estado da
federação foi transformado em uma Seção
Judiciária, com sede na respectiva capital.
Cada Seção era dirigida por um juiz federal,
auxiliado por um juiz substituto. O Supremo
Tribunal Federal funcionava como órgão
recursal ordinário.
Não há informações bastantes acerca do
funcionamento da Justiça Federal no Ceará
nessa fase inicial, como, por exemplo, o local
do seu funcionamento. Apenas os nomes de
alguns Magistrados são conhecidos. Os
primeiros Juízes Federais iniciaram suas
atividades no Ceará em 1891. Dentre eles,
foram Samuel Felipe de Sousa Uchoa,
Manuel Armindo Cordeiro Guaraná, Eduardo
Guilherme Oswaldo Studart, Silvio Gentil de
Lima, Luis de Moraes Correia (este, pai de
Luisa Távora, esposa do governador
cearense Virgílio Távora).
Em 1937, durante o período histórico
brasileiro conhecido como "Estado Novo",
inspirado pela ideologia autoritária e ditatorial
vigente então na Europa, que colocava o
Poder Executivo como o superpoder, a Justiça
Federal parecia constituir, em tese, uma
ameaça ao totalitarismo. Nesse contexto, o
presidente Getúlio Vargas veio a extinguir a
Justiça Federal nos Estados, abolindo assim
as Seções Judiciárias. Com isso, os processos
em trâmite na primeira instância foram
redistribuídos para a Justiça dos Estados,
continuando somente o Supremo Tribunal
Federal como órgão recursal.

Foto: Acervo Biblioteca do STF.

JFCE promove II Ciclo de Palestras sobre ética, política e improbidade

Exposição - Dali: a Divina Comédia
Cem gravuras assinadas pelo "mestre
do surrealismo" Salvador Dalí estão
expostas na Caixa Cultural Fortaleza
até dois de julho, "Dalí: A Divina
Comédia" traz gravuras que fazem
uma ponte entre as artes visuais de
Salvador Dalí e a literatura de Dante
Alighieri (autor de "A Divina Comédia").
Entrada Gratuita
Visitação: terça-feira a sábado, das
10h às 20h | domingo, das 12h às 19h
Não recomendado para menores de
12 anos
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Livro - Homens Imprudentemente
Poéticos
Valter Hugo Mãe apresenta os
personagens Itaro, o artesão, e
Saburo, o oleiro, vizinhos e inimigos
num Japão antigo, onde a morte e a
ausência de amor servem de pano
de fundo para a linguagem lírica do
autor que, com sua linguagem única,
tornou-se a grande voz da literatura
portuguesa contemporânea.
Biblioteca Azul/2016
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