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Justiça Federal no Ceará realiza mutirão com mais de 5 mil audiências

A

Central de Conciliação e Mediação da Justiça Federal no
Ceará, em Fortaleza, realiza, de 19 a 30 de junho, um
mutirão de audiências de conciliação com processos
referentes a contratos com a Caixa Econômica Federal. Foram
agendadas 5100 audiências e montadas sete mesas de
negociações, cinco para conciliações processuais e duas para préprocessuais. Pessoas com contratos em condições de negociar
foram convidadas a participar e sanar seus débitos com a instituição.
A possibilidade é de obtenção de até 90% de desconto nos acordos.

INÍCIO DAS ATIVIDADES
Por Antônio Carlos Machado.

Juízes federais tomam posse no TRE

Juiz federal Jorge Girão é homenageado
em congresso de direito e saúde

Os juízes federais Alcides Saldanha e José Vidal
tomaram posse, como juiz titular e suplente,
respectivamente, no Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará para o biênio 2017-2019. A sessão solene
ocorreu no último dia 19/6 e foi presidida pela
desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira,
presidente da Corte eleitoral.

O juiz federal Jorge Luiz Girão Barreto foi
homenageado durante solenidade de abertura do V
Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, realizada no
último dia 20/6. A honraria foi entregue a pessoas e
instituições que contribuem para o aperfeiçoamento
do sistema de saúde. Mais no site: www.jfce.jus.br.

Subseção de Juazeiro do Norte realiza doação de sangue
Magistrados, servidores e colaboradores da
Subseção de Juazeiro do Norte realizaram doação de
sangue para o Hemonúcleo do município. A coleta
ocorreu no dia 22 de junho nas dependências da
Subseção e arrecadou 13 bolsas de sangue. Das
pessoas que se candidataram para doar, 23 foram
aprovadas na triagem.

Arraiá da Qualidade de Vida
Dia 29 de junho
Anarriê!! Olha a festa! Tem música, dança e comidas típicas neste mês de junho na JFCE. No próximo dia
29/6, às 14h30, o Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho realiza a segunda edição do ‘São João da
Comadre Justiça’, no Espaço de Convivência e Qualidade de Vida - 15º andar do edifício-sede. A
festa é colaborativa. Então, comadre e compadre, leve seu prato de comida típica e vamos
festejar. Quem quiser participar, pode entrar em contato com o Comitê QVT pelo 3521.2662.
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DICAS Culturais

Iniciativa:
Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho. | Informações: 3521.2662.
Documentário - Janis: Little Girl Blue
Documentário combina uma
fartura de material garimpado
em arquivos pessoais e
depoimentos atuais de amigos,
familiares e músicos, que
iluminam a vida, a obra e o legado
de Janis Joplin – lenda do rock
que invadiu a cena musical
dominada pelos homens. .

Nossa História
Passada a solenidade da instalação da Justiça
Federal, os processos de interesse da União
Federal e de suas autarquias, que tramitavam
no Fórum estadual e também os já
arquivados, foram migrados para o novo
Fórum federal. Diariamente, chegavam
pacotes de processos, os quais eram
autuados, registrados e classificados pelos
servidores, sendo posteriormente distribuídos
para os juízes titulares e substitutos. Foi um
período de árduo serviço, porque os cadernos
processuais chegaram em grande número e a
quantidade de servidores era bem exígua. O
denodo e a diligência desse pequeno grupo de
trabalhadores foram responsáveis pela
formação do bom conceito de que a Justiça
Federal ainda hoje desfruta junto ao meio
jurídico cearense.
De acordo com o art. 16, da Lei n. 5.010/66,
assim era a distribuição das classes
processuais: I - ações ordinárias; II - mandados
de segurança; III - executivos fiscais; IV - ações
executivas; V - ações diversas; VI - feitos não
contenciosos; VII - ações criminais; VIII - habeas
corpus; IX - procedimentos criminais diversos.
Na época, não havia ainda os sistemas
informatizados e assim a distribuição entre os
dois magistrados era feita por sorteio manual,
utilizando-se um globo com esferas
numeradas, tal como ocorre nos sorteios em
geral.
Dado o grande volume de serviço,
desproporcional ao número de servidores, a
Diretoria do Foro obteve do Conselho da
Justiça Federal autorização para a realizar um
concurso local para o cargo de datilógrafo, pois
essa era a grande demanda para a
elaboração de expedientes forenses, num
tempo em que não havia a informatização.
Assim, no ano de 1970, foi realizado o
primeiro concurso público para admissão de
servidores na Justiça Federal, visto que os
primeiros nomeados haviam sido aproveitados
de outros Órgãos públicos. Dentre os
aprovados neste primeiro concurso, estava o
jovem Francisco Barbosa Filho, que depois veio
a tornar-se magistrado da Justiça Estadual e,
posteriormente, desembargador do Tribunal
de Justiça do Ceará, recentemente falecido.

Exposição - Donas da Tinta
Mostra Donas da Tinta retrata as
cores das ruas sob o olhar feminino
de seis artistas cearenses. A
exposição é gratuita e ocorre na
Kaleidoscope Galeria de Arte (rua
Franklin Távora, 604 - Centro,
Fortaleza), de 8 de junho a 3 de
agosto, de segunda a sexta-feira,
das 13h às 19h, e aos sábados,
das 10h às 17h.

Livro - Café com Eficiência
Chuck Martin apresenta três ótimos
princípios para aumentar a
produtividade e mostra como
pequenas alterações na rotina
podem fazer a diferença. Você vai
aprender a rever suas prioridades, a
perceber as necessidades dos outros
e a tomar as providências
necessárias para recuperar o
equilíbrio, a eficiência e a felicidade
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