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Avanços e desa ios do Direito Internacional Gestores mapeiam
O Brasil pode nã o ser o paıś que mais recebe
imigrantes no mundo, mas tem sido cada vez
maior o interesse de estrangeiros em aqui se
ixar. Isso tem ampliado as situaçõ es em que o
Direito Internacional passou a ser objeto de
discussã o nas cortes brasileiras, a exemplo,
mais recentemente, do fenô meno migrató rio
de considerá vel nú mero de venezuelanos pela
fronteira com o Estado de Roraima. No cená rio
internacional, també m se viu a situaçã o de
menores brasileiros em albergues americanos.
Em vigor há um ano, a Nova Lei de Imigraçã o
(Lei nº 13.445/2017), que revogou o antigo
Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6815/1980), foi estudada e debatida entre os magistrados da Justiça
Federal do Ceará no curso de atualizaçã o em Direito Internacional, realizado nos dias 9 de 10 de
agosto. O programa de Formaçã o Continuada da Escola de Magistratura Federal da 5ª Regiã o trouxe
o professor universitá rio de Direito Internacional Pú blico e Privado e de Proteçã o Internacional dos
Direitos Humanos Paulo Henrique Gonçalves Portela. O treinamento abordou, alé m do conteú do
teó rico, o estudo de casos em grupos orientados por Paulo Portela e, també m, pelo professor
universitá rio e juiz federal George Marmelstein Lima.
A execução de suas normas (relacionadas à nova Lei de Imigração) vai
requerer políticas publicas, vai requerer ação do poder executivo, para
melhor a educação, o sistema de saúde, para promover uma melhoria no
quadro da segurança pública, em suma, para efetivamente atender melhor
os venezuelanos e efetivamente garantir os direitos aos quais eles fazem jus
de acordo com a nova lei de imigração. É um grande desafio! Esse desafio já chegou aos
tribunais. Há uma preocupação muito grande do estado de Roraima nesse ponto, chegaram
inclusive a emitir um decreto fechando a fronteira. Esse assunto já passou pela Justiça Federal
e, no momento, a fronteira está aberta. Já passou pelo STF (Supremo Tribunal de Federal) e a
fronteira está aberta, mas ainda estão abertas também as soluções para o problema.

riscos da JFCE
Um dos maiores desafios das organizações na
atualidade foi tema de um treinamento na JFCE,
que reuniu gestores de diversas áreas da
instituição: gestão de risco. Trata-se do processo
de organizar e planejar os recursos humanos e
materiais com o objetivo de reduzir os impactos
dos riscos na organização. O treinamento
aconteceu em quatro dias (2,3, 9 e 10/8) e foi
ministrado por Tiago Alencar, que é Coordenador
de Transparência, Governança e Gestão de Riscos
da PROLAN/UFCA. O supervisor da Seção de
Planejamento Estratégico da JFCE, Marcos Heleno
Moura Filho, destacou a ênfase nos aspectos
práticos direcionados à gestão de risco da Justiça
Federal no Ceará: «Durante o treinamento, além
da parte teórica, foram realizadas várias oficinas
setoriais para que os participantes pudessem
identificar e mapear os riscos dos processos de suas
áreas. Isso representa um ganho imenso na
aprendizagem e especialmente, na efetividade do
treinamento no dia a dia dos processos da Justiça»,
concluiu.

Professor Paulo Portela
[SEMINÁRIO] O Judiciário é ainda um
desconhecido no meio social, havendo pouca
informação sobre seu funcionamento. Para
superar essa falta de aproximação é necessário
que Judiciário e imprensa mantenham uma
interação constante e funcional, a fim de que se
conheçam e compreendam a forma e o ritmo
de trabalho de cada segmento.
Atenta a essa demanda social, a Seção
Judiciária do Ceará promoverá, nos dias 29 e
30 de agosto próximos, o "I Seminário
Comunicação e Justiça", a partir das 9h, no
Auditório do edifício sede da Justiça Federal
(Praça Murilo Borges, S/N, Fortaleza-Ce).
O evento é voltado para jornalistas e demais
profissionais da mídia, além de estudantes de
comunicação social a partir do 5º semestre. As
inscrições são gratuitas e podem ser realizadas
através dos telefones: (85) 3521.2626 / 2636
ou do e-mail: comunicacao@jfce.jus.br

16ª Vara arrecada
quase R$ 10 mi em
alienação de bens
No primeiro semestre deste ano, a 16ª Vara
Federal, em Juazeiro do Norte, arrecadou R$
9.848.399,41 em alienação de bens em
processos de execução. Desse total, R$
7.153.700,00 foram resultantes do leilão
judicial ali realizado; outros R$ 2.670.700,00
através de venda direta, e R$ 23.999,41 por
quitação de dívidas.
O leilão, conduzido por empresa especializada
sob a modalidade virtual, contemplou bens de
dezesseis processos e teve expressiva
participação de interessados. Entre os bens
arrematados, imóveis residenciais e comerciais,
além de veículos como carros, motos e
caminhões.

