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Novos juízes concluem Curso
de Iniciação de Magistrados

Os dez novos juízes federais da 5ª Região
concluíram nesta quarta-feira, 15/05, o Curso de
Iniciação à Magistratura. As atividades se
desenvolveram ao logo dos últimos quatro meses,
envolvendo módulos conceituais e de prática
jurisdicional, totalizando a carga horária de
586h/aula.
A última parte da capacitação aconteceu entre os
dias 13 e 15/05, na Seção Judiciária do Ceará, com
exposições dos juízes federais Ubiratan de Couto
Maurício, George Marmelstein e Cíntia Menezes
Brunetta. Também ao final do curso, os magistrados
vitaliciandos apresentaram seus webfólios,
portfólios online com o registro minucioso da
construção intelectual desenvolvida durante o curso
e que são disponibilizados na internet para consulta
pública de tudo o quanto produzido no período,
confirmando, assim, o caráter inovador e

democrático da publicação.
Como parte da programação, houve, ainda, uma
aula-show com o músico e poeta Dorgival Dantas,
que apresentou, através de suas histórias e canções,
um pouco da identidade do povo nordestino aos
magistrados.
O desembargador federal Rogério Fialho, diretor
da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região,
também esteve no encerramento do curso e
ressaltou o caráter humano da função para além do
conhecimento jurídico. Ele lembrou casos de sua
carreira, salientando que o juiz é sempre referência
de pessoa sensata. Ao final, desejou sucesso e
felicidades aos novos membros da magistratura:
“Espero que vocês vistam a camisa e sejam felizes.
Façam o que gostam e estejam bem consigo mesmo”,
concluiu.

Ações de sustentabilidade

são destaque em evento do CJF

>>> Com o objetivo de promover aproximação
com Diretores de Foro e Diretores de Secretaria
Administrativa (SECAD), o Conselho da Justiça
Federal (CJF) realizou o evento “Encontro com as
Bases”, nos dias 9 e 10/5, em Brasília. A iniciativa
pretende incentivar e captar práticas e casos de
sucesso na JF que facilitem procedimentos
judiciais, extrajudiciais e de administração
judiciária.
Na ocasião, a Diretora da Secretaria
Administrativa, Raquel Rolim, e o Supervisor de
Planejamento Estratégico, Marcos Heleno Moura
Filho, apresentaram as boas práticas do plano de
logística sustentável da Justiça Federal no Ceará
(JFCE), a exemplo da usina fotovoltaica na
subseção de Limoeiro do Norte e do sistema de
reuso de águas de condensação dos
condicionadores de ar nas descargas dos mictórios
e vasos sanitários.
Para a Diretora da Secretaria Administrativa,
Raquel Rolim, “o encontro representa um passo
importante do CJF para viabilizar o diálogo tão
necessário entre instâncias da Justiça Federal”,
afirmou.

CQVT revê sua política

CONHEÇA OS NOVOS JUÍZES DA JFCE

Danielle Cabral
de Lucena
Juíza Substituta
da 25ª VF - Iguatu

José Joaquim de
Oliveira Ramos
Juiz Substituto da
29ª VF - Limoeiro
do Norte

Mário Sérgio da
Costa Carlos
Juiz Substituto da
15ª VF - Limoeiro
do Norte

Raphael Kissula
Loyola
Juiz Substituto da
19ª VF - Sobral

O Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho da
JFCE deu início à atualização de seu planejamento
estratégico. O encontro dos membros aconteceu no
dia 03/05 no Inovajus - Laboratório de inovação da
JFCE, onde encontraram um espaço preparado para
que, através de diversas ferramentas de gestão
voltadas à inovação, pudessem adequar as suas
políticas ao novo momento e às necessidades do
corpo de servidores.
Em abril, o grupo já havia participado de
treinamento na «Metodologia da Organização
Mundial da Saúde - OMS: Modelo para Ambientes de
Trabalho Saudáveis», para atualizar o Programa a um
modelo conceitual mais abrangente capaz de nivelar
os conhecimentos e aprimorar as competências da
equipe da Seção de Saúde e dos membros do Comitê.

