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JFCE discute atuação dos Juizados
No dia 14/01, estiveram reunidos na
Coordenadoria dos Juizados Especiais
Federais da Justiça Federal no Ceará
(JFCE) os juízes federais dos Juizados
Especiais Federais (JEF's) e das Turmas
Recursais. O encontro teve por finalidade
debater temas administrativos e
jurisdicionais relacionados aos processos
que tramitam nas varas dos JEF's e em
segundo grau visando obter maior
celeridade processual e evitar
retrabalhos.
A intenção, de acordo com a
coordenadora dos Juizados Especiais Federais da JFCE, juíza federal Niliane Meira Lima, é fomentar
mais debates em torno de temas próprios do subsistema em busca de uma maior uniformidade entre
as unidades. Na oportunidade, foram analisadas pelos magistrados questões como as atinentes aos
pedidos de prorrogação administrativa de benefício, aos instrumentos de avaliação para concessão de
benefício assistencial, às repetições de ações de benefício por incapacidade com coisa julgada já
formada e às tentativas de padronização de quesitos de laudos periciais, dentre outras.
A partir das observações levantadas, foram sintetizadas algumas diretivas administrativas
objetivando o aprimoramento da prestação jurisdicional dos JEFs.

Novos juízes participam de Curso
de Iniciação à Magistratura
O mês de janeiro marcou a chegada de novos juízes à 5ª Região, aprovados no último concurso
público.
Contribuindo para a formação dos colegas recém-nomeados, o juiz federal Maximiliano Cavalcanti
e o diretor do Foro da JFCE, Eduardo Vilar, ministraram módulos do Curso de Iniciação à
Magistratura, o qual tem como coordenadores os juízes federais George Marmelstein Lima,
Leonardo Resende Martins e Cíntia Menezes Bruneta.
Durante a capacitação, na Escola Superior de Magistratura Federal da 5ª Região, em Recife, uma
programação inédita foi realizada: a Feira das Instituições e Serviços Judiciários e Administrativos.
Em substituição às aulas expositivas, os novos juízes conheceram o funcionamento da Justiça
Federal na 5ª Região por meio de estandes de setores estratégicos do TRF5 e com representantes
das Seções Judiciárias do Ceará, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Ainda dentro da programação, foi realizado um módulo de media training objetivando qualiﬁcar os
novos magistrados com ferramentas e técnicas de comunicação, inclusive mediante a realização
de simulações e atividades práticas.

SST agora é NIST
A partir de agora, a Seção de Segurança e
Transporte (SST) muda de categoria e
passa a ser o Núcleo de Inteligência,
Segurança e Transporte (NIST).
O novo Núcleo da JFCE tem como diretor o
servidor Danúbio Silva Melo. Os setores de
Segurança e de Transporte são chefiados
pelos servidores Deócles de Oliveira e Oziel
Carneiro, respectivamente.

Que Fortaleza
é uma das capitais mais atrativas
do Nordeste, todos já sabem. Mas
muitas vezes os próprios
moradores não aproveitam tudo o
que a cidade tem para oferecer,
como o passeio de barco na orla.
Ele é disponibilizado diariamente
pela Associação dos Veleiros de
Fortaleza e passa pelo Cais do
Porto e nas proximidades de navios
naufragados nos arredores da
nossa costa, como o Mara Hope.
A dica é da colega
Carolina Eugênia
Seção de Malote

Serviço
Quando: todos os dias, das 10 às 12h e das 16h às 18h.
Onde: Av. Beira Mar, 4.293 - Mucuripe
Quanto: R$ 50 por pessoa
Contato: (85) 9 9973-1331/ (85) 3263-3566

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.

