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Centro de Inteligência discute
demandas repetitivas

No ú ltimo dia 27 de março, o Centro de
Inteligê ncia da JFCE deu inıćio o icialmente à s
suas atividades com a realizaçã o de duas
reuniõ es. A primeira tratou das açõ es versando
sobre empré stimos consignados contratados
sob fraude e a responsabilidade do INSS. Para a
discussã o do tema, estiveram presentes
membros da Procuradoria do INSS, Defensoria
Pú blica da Uniã o e Ministé rio Pú blico Federal.
Já o segundo encontro, realizado com
representantes da ENEL e Procuradoria da
Fazenda Nacional, tratou das demandas que
questionam a inconstitucionalidade da
inclusã o do Imposto sobre Circulaçã o de
Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de
cá lculo do Programa de Integraçã o Social (PIS)

e da Contribuiçã o para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) à luz do
precedente irmado no Recurso Extraordiná rio
574706, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Sob a coordenaçã o do juiz federal André Luiz
Cavalcanti Silveira, o Centro de Inteligê ncia da
JFCE tem o objetivo de reduzir demandas
repetitivas e prevenir futuros litıǵios, evitando
a judicializaçã o de maté rias que podem ser
solucionadas extraprocessualmente. De acordo
com o magistrado, «as ações do Centro são
sempre norteadas pelo incentivo ao diálogo e
cooperação com os demais atores jurídicos. Os
encontros da última semana foram importantes
para que as instituições tomassem ciência dos
assuntos e apresentassem suas considerações”.

EXPOSIÇÃO
APLICATIVO
O Wunderlist é um ótimo auxílio quando
o assunto é colocar todas as tarefas em
dia. Disponível para Android, iOS, Mac,
Windows e Windows Phone, o aplicativo
consegue programar tarefas e criar
agendamento para que você não perca
nenhum dos seus compromissos. É
possível, ainda, compartilhar suas
tarefas com outras pessoas.
A dica é do servidor Marcos Heleno, da
Seção de Planejamento Estratégico

Em cartaz na Caixa Cultural, a
mostra «Lágrimas de São Pedro», do
artista baiano Vinícius S.A, é
composta por cerca de 4 mil
“lágrimas” formadas por bulbos de
lâmpadas cheios d'água presos por
os de nylon ao teto em diferentes
alturas e iluminações especícas.
A dica é da servidora Isabela
Damasceno, da Secad

SERVIÇO
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa
Anta, 287, Praia de Iracema)
Visitação: De 3ª a sábado, das 10h às 20h | domingo,
das 12h às 19h
Quando: Até 06 de maio de 2018
Informações: (85) 3453 2770
Acesso gratuito

Limoeiro realiza
mutirão
A 29ª Vara - Juizado Especial Federal instalado
em Limoeiro do Norte - , comemora o resultado
do mutirão de conciliação e instrução realizado
no mês de março. Das 777 audiências
designadas para a ocasião, 98% foram
solucionadas por sentenças, das quais 40,93%
resultaram em acordos homologados. A
Magistrada Elise Avesque, Titular da 29a Vara,
considerou o resultado alcançado
extremamente positivo: “Todos os envolvidos no
mutirão dedicaram-se ao máximo, extrapolando
suas funções ordinárias. Mais do que 700
processos, não se pode perder de vista que 700
vidas foram impactadas pelas decisões
proferidas no Mutirão. Essa resposta aos
cidadãos, com celeridade, é a nossa grande
motivação”. A ação contou com a colaboração
de sete juízes federais e a participação de
Procuradores Federais e prepostos
representando o INSS, além de Advogados
Previdenciaristas que atuam na região.

Correição Ordinária
Teve início no dia 09/04, a Correição Ordinária 2018
nas Varas Federais de Fortaleza e Maracanaú. O
trabalho, liderado pelo Corregedor Regional da
Quinta Região, Desembargador Federal Paulo
Machado Cordeiro, será realizado até o dia 13/04
para aferição da regularidade dos processos físicos
ainda em tramitação nas respectivas unidades
jurisdicionais. As demais Subseções Judiciárias terão
seus processos correicionados no período de 23 a
27/04, sendo os eletrônicos da capital e interior
analisados nos sistemas próprios (Creta e PJ-E) no
intervalo de 30/04 a 11/05. A correição ordinária
ocorre a cada dois anos em todas as Seções
Judiciárias da
Quinta Região e
durante os seus
trabalhos não há
suspensão de prazos
processuais
tampouco alteração
no expediente nas
unidades
jurisdicionais.

A Seção de
Comunicação
Social quer ouvir
você! Mande a sua
sugestão de pauta
através do e-mail
comunicacao@jfce.
jus.br ou dos ramais
2626 e 2636.

