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JFCE e Cáritas firmam acordo de cooperação técnica

Nossa História

A

Justiça Federal no Ceará e a Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza
assinaram acordo de cooperação técnica com objetivo de
disseminar o acesso à Justiça e de promover, junto aos públicos
assistidos pela Cáritas, ações de capacitação e mediação de conflitos. Em
reunião, no último dia 23/8, os representantes das Cáritas de outros
municípios do Ceará e os juízes federais Bruno Carrá, Gisele Sampaio
Alcântara e Leonardo Resende alinharam o planejamento de atividades. O
diretor do Foro, juiz federal Bruno Carrá, espera que, com a iniciativa, os
jurisdicionados se aproximem da JFCE, promovendo acordos semelhantes
com diversas organizações sociais. O convênio para parcerias nessas
atividades está disponível para qualquer entidade civil sem fins lucrativos e
manifestamente idônea. O acordo não envolve repasse de recursos públicos.

Por Antônio Carlos Machado.

A JFCE em Juazeiro do
Norte realiza, até o dia 30
de maio de 2018, o
cadastro anual de
entidades com destinação
social interessadas em
acolher prestadores de
serviço gratuito, receber
prestação pecuniária ou de
natureza diversa relativas às substituições de pena
privativa de liberdade por restritivas de direito. Os
interessados devem comparecer ao protocolo da 16ª
Vara, no horário das 9h às 17h, em qualquer quartafeira útil, para apresentar o requerimento e
formulário de inscrição preenchido, assim como a
documentação exigida pelo edital. Para mais
informações, acesse www.jfce.jus.br.

JFCE realiza curso para otimizar
a gestão de processos no PJe

Para aprimorar a gestão de seus processos
administrativos, a JFCE inicia, a partir de 1º de
setembro de 2017, a implantação do SEI (Sistema
Eletrônico de Informação). A ferramenta, desenvolvida
pelo TRF4, tem uso gratuito e já é adotada por mais de
200 órgãos públicos em todo o país. Servidor, saiba
mais na página do SEI na Intranet da JFCE.

Espetáculo Elza Soares canta Lupicínio Rodrigues
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DICAS Culturais

A JFCE realizou, entre os dias 2 e 4 de agosto, o curso
de Gestão Cartorária no Processo Judicial eletrônico –
PJe. A capacitação, ministrada pela juíza federal Cíntia
Menezes Brunetta, teve como objetivo qualificar
magistrados e servidores para dominarem
ferramentas específicas do sistema, aprimorando
estratégias de racionalização do trabalho e incremento
da produtividade. O curso contou com a participação
de 27 representantes de 10 varas federais.

Clássicos da carreira de Lupicínio
Rodrigues serão celebrados na voz
de Elza Soares no palco do
Cineteatro São Luiz. A cantora irá
apresentar o show "Elza Canta e
Chora Lupi", na noite do domingo,
dia 3 de setembro, às 18 horas.

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

A casa pretendida
para ser a nova
sede da Justiça
Federal no Ceará
ficava localizada
na rua José
Lourenço, 1600,
bem
próxima das
Discurso do juiz federal Roberto de Queiroz na
solenidade de inauguração da sede própria da
Justiça Federal no Ceará, em novembro de 1972. Avenidas Heráclito
Graça, Antonio Sales e Santos Dumont, tendo
muitas facilidades de acesso. Começaram,
então, as negociações trilaterais para a
obtenção da propriedade do imóvel, que foi
aceito como garantia da dívida pela Fazenda
Nacional, houve concordância da parte
executada sobre o valor da avaliação do bem,
que foi adjudicado para a União Federal e, em
seguida, cedido pelo Patrimônio da União para
a Justiça Federal. Uma pequena reforma
precisava ser realizada e foi executada com
brevidade. Consistiu na construção de um
complemento na parte posterior da casa,
dotando-a de mais quatro compartimentos no
pavimento térreo e outros quatro no
pavimento superior. Na ocasião, cada Vara
Federal tinha apenas um magistrado, mas
havia a previsão de um substituto para cada
uma. Essas quatro salas acrescidas seriam,
respectivamente, gabinetes e salas de
audiências para os quatro juízes, dois de cada
vara. Foram também construídos dois anexos
simples, no correr do muro limítrofe do terreno,
sendo um deles destinado para abrigar a
biblioteca e o arquivo, e outro, para abrigar o
depósito judicial. Em poucos meses, os
serviços foram executados e a nova sede foi
inaugurada no dia 20 de novembro de 1972.
Estiveram presentes o presidente do Conselho
da Justiça Federal, Ministro Álvaro Peçanha
Martins, o governador do Ceará, Coronel César
Cals de Oliveira Filho, o prefeito de Fortaleza,
engenheiro Vicente Cavalcante Fialho, além
dos magistrados federais locais, advogados e
diversas autoridades judiciárias, civis e
militares. Representando a Arquidiocese de
Fortaleza, compareceu e procedeu à bênção
das instalações o Monsenhor Francisco
Pinheiro Landim, chanceler arquidiocesano.
Poucos meses depois, em fevereiro de 1973, o
Tribunal Regional do Trabalho também
inaugurou sua sede no bairro da Aldeota,
sendo estes os dois primeiros Órgãos Públicos
a se instalarem nesse bairro.

Foto: Arquivo JFCE.

Juazeiro do Norte cadastra entidades para
cumprimento de penas alternativas

JFCE forma 14 novos conciliadores

Concluintes do curso e estágio supervisionado
“Formação de conciliadores” receberam os certificados
de conclusão, em solenidade no último dia 18/8, na
Central de Conciliação e Mediação do edifício-sede da
JFCE. Apenas neste ano, a equipe da já realizou 847
acordos e 2171 audiências. Evento contou com a
participação dos juízes federais Bruno Carrá (diretor do
Foro), Luís Praxedes (vice-diretor do Foro) e Dartanhan
Rocha (coordenador da Central de Conciliação), além
de familiares e amigos dos conciliadores.

MUDANÇA PARA A SEDE PRÓPRIA

CD - Caravanas - Chico Buarque
Novo álbum de Chico Buarque é um
dos mais aguardados deste
semestre e chega às lojas no dia 25
de agosto, com nove faixas de um
repertório totalmente autoral. O
artista passeia por arranjos, em sua
maioria, enxutos, nas músicas que
vão do blues ao samba canção,
passando até por um funk
atravessado por beatbox.
Biscoito Fino/2017
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Espetáculo - Religare 2017
O espetáculo Religare, da Edisca,
reúne no palco da Caixa Cultural 39
bailarinos e bailarinas, abordando
temas sociais, que transitam entre
espiritualidade e transitoriedade,
além da capacidade que cada um
carrega em si para se reinventar.
Data: 14 a 24/9/2017
Horário: quinta a sábado, às 20h |
domingo, às 19h. Vendas a partir
do dia 13/9, das 10h às 20h, na
bilheteria da CAIXA Cultural.
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