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JFCE inaugura novas instalações da
31ª vara federal, em Sobral
No dia 28/06, foram inauguradas as novas instalações da 31ª
vara federal da Subseção Judiciária de Sobral. Estiveram
presentes na solenidade o diretor e a vice-diretora do Foro da
JFCE, os juízes federais Eduardo Vilar e Niliane Lima,
acompanhados do presidente e do vice-presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, desembargadores federais
Manoel Erhardt e Cid Marconi, respectivamente. A unidade, que
funcionava anexa ao campus da Betânia, da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA), agora passa a compor a sede da
Subseção, que também já abrigava as 18ª e 19ª Varas Federais.
O diretor do Foro da JFCE, juiz federal Eduardo Vilar, salientou
as “pequenas grandes” contribuições que permitiram a
concretização daquele momento: “É com muita satisfação que
estou aqui para inaugurar as novas instalações da 31ª vara. Se
falava aqui que foi uma pequena reforma e, de fato, foi, mas essa
vinda da 31ª vara para as instalações próprias da Justiça Federal
é muito mais significativa do que valor monetário. Foi a
'pequena' contribuição de cada um que nos possibilitou
chegarmos aqui. São de pequenas coisas que a Justiça é feita e é
cada grãozinho desse que torna a Justiça grande como ela é e
conseguimos atingir resultados tão expressivos”, concluiu.

Magistrado da JFCE publica
livro sobre decisões inovadoras
do STF

Juíza federal Gisele Sampaio Alcântara
se despede do Colegiado da TNU

JFCE EM IMAGENS

Apó s dois anos, a juıźa federal Gisele Chaves
Sampaio Alcâ ntara se despediu da Turma
Nacional de Uniformizaçã o dos Juizados
Especiais Federais (TNU), no dia 21/06, em
Vitó ria (ES), em funçã o de té rmino de seu
mandato. Proveniente da 2ª Turma Recursal da
Seçã o Judiciá ria do Ceará , ela julgou 1.702
processos durante o perıo
́ do de atuaçã o no
Colegiado.
“Há exatos dois anos fui surpreendida pelo
convite do Tribunal Regional Federal da 5ª
Regiã o (TRF5) para compor a TNU. Apesar dos
receios, assumi o desa io. Findo este biê nio,
tenho a humildade de reconhecer que nã o
tenho a pretensã o de ter sido infalıv́el na
missã o de julgar, e por isso apresento as

Leitura

minhas sinceras escusas. (...) Posso lhes
a iançar, no entanto, que, em cada processo que
relatei, e em cada voto que proferi, eu dediquei
o meu melhor. Nunca me faltaram o esmero e a
dedicaçã o para que, em cada recurso, fosse
aplicado o melhor direito e a melhor justiça da
forma mais cé lere que me foi possıv́el”,
declarou a juıźa em seu discurso de despedida.

As chamadas "decisõ es manipulativas" do
Supremo Tribunal Federal sã o tema do livro
recé m-publicado "Modulaçã o de efeitos e
decisõ es manipulativas no controle de
constitucionalidade brasileiro - possibilidades,
limites e parâ metros", do juiz federal André
Dias Fernandes, Presidente da 3ª Turma
Recursal do Ceará .
A obra é fruto da tese de Doutorado do
magistrado na Universidade de Sã o Paulo
(USP), sob a orientaçã o do Prof. Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, que prefacia a obra.
Versa sobre o protagonismo que o STF tem
exercido na vida nacional, mediante decisõ es
inovadoras que, conforme o autor, nã o se
restringem a interpretar o direito existente,
mas que criam direito novo. No livro,
discutem-se alguns possıv́eis limites a essas
decisõ es, nas quais o autor sustenta existir
uma atuaçã o do STF à maneira de legislador
positivo.
Na visã o do autor, essas decisõ es de per il
ativista podem apresentar resultados
positivos, contribuindo para a evoluçã o do
direito constitucional e de outros ramos do
direito, mas é necessá rio que observem alguns
parâ metros e limites a im de que nã o
degenerem em arbıt́rio e voluntarismo
pessoal.
Publicado pela Editora JusPODIVM
(www.editorajuspodivm.com.br), o livro será
lançado o icialmente em breve.

LIVRO
O Segredo da Dinamarca é um livro
leve e com pitadas de bom humor.
A autora Helen Russell escreve sobre
como é a maneira dinamarquesa de
viver e apresenta dez passos que
podem ser "copiados" e facilmente
seguidos em qualquer lugar - a
Dinamarca está entre os paıśes onde
habitam as pessoas mais felizes do
mundo.
A dica é da servidora Cynthia Tavares,
da Subseção de Juazeiro do Norte.

De 18 a 20 de junho, na Sede,
servidores receberam
capacitação no E-Social.

Roda de Conversa sobre
Saúde Mental - Sede.

Servidores se divertiram no
Arraiá da Qualidade de Vida.

Serviço
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