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JFCE se destaca em relatório do CNJ
No dia 27/08, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresentou o
Relatório Justiça em Números 2018, que reúne dados de 90
tribunais sobre o funcionamento da Justiça referentes ao ano
anterior, 2017. O estudo aborda toda a atividade da Justiça
brasileira, com exceção do Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com o Relatório, o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) obteve o maior Índice de Produtividade Comparada
da Justiça (IPC-Jus) da Justiça Federal: 91%.
Já a Justiça Federal no Ceará, figura como a 4ª melhor Seção
Judiciária do Brasil, com um índice de 97%. O Índice de
Produtividade dos Magistrados (IPM) e o Índice de Produtividade
dos Servidores (IPS) também foram bastante positivos. O bom
desempenho das seções judiciárias que integram o TRF da 5ª
Região, no quadrante de melhor performance, mostram que é
possível atuar com boa produtividade e despesa reduzida.

Promovendo o bem-estar

JFCE EM IMAGENS

O Programa de Qualidade de Vida no
Trabalho realiza entre agosto e outubro
deste ano o Programa de Promoçã o do BemEstar: capacitaçã o em gerenciamento do
estresse. A atividade envolve servidores das
Varas Cıv́eis da capital que izeram parte da
amostra da 2ª Pesquisa de Avaliaçã o dos
Nıv́eis de Stress e Qualidade de Vida,
realizada em 2017. O objetivo dessa açã o é
proporcionar aos participantes encontros
vivenciais que gerem re lexõ es e
aprendizados para o enfrentamento de
situaçõ es estressantes, con litos internos e
inter-relacionais, em prol de um bem-estar
geral e melhoria na qualidade de vida.

Comunicação e Justiça

Lançamento do Pje 2.X

A Justiça Federal realizou, no dia 03/09, o
lançamento do Sistema Processo Judicial
Eletrô nico - Pje, versã o 2.X para Juizados
Especiais Federais. O projeto piloto da 5ª Regiã o
tem inıćio na 35ª Vara Federal (Subseçã o de
Maracanaú ). A obrigatoriedade do uso do novo
sistema se dará a partir de 1º/10. O evento, que
ocorreu na Sede da JFCE, teve participaçã o do
presidente e desembargadores do TRF5, alé m de
vá rias autoridades.
Com o intuito de proporcionar familiarizaçã o com
o sistema PJe 2.X, a JFCE realizou nos dias 28 e
29/08, treinamento para advogados e
procuradores.

FILME

Nos dias 29 e 30/09, a JFCE promoveu o I
Seminá rio Comunicaçã o e Justiça, evento voltado
para pro issionais da imprensa e estudantes de
Comunicaçã o e Direito.
O Seminá rio contou com participaçã o dos juıźes
federais Leonardo Resende, Danilo Fontenelle e
Nagibe de Melo Jorge, palestrando, do
Coordenador de Comunicaçã o Social, juiz federal
Maximiliano Cavalcanti, e do diretor do Foro,
Eduardo Vilar.
Na oportunidade, foi lançado o Guia Prá tico do
Judiciá rio Federal, uma publicaçã o da Seçã o de
Comunicaçã o destinada aos pro issionais de
comunicaçã o, contemplando os termos mais
comuns, perguntas frequentes e vá rios verbetes
em um extenso glossá rio.

15 a 17/08 - Curso Direito Americano
para Juízes.

22/08 - Inspeção judicial em
Itapipoca.

A Cabana retrata a jornada espiritual e
psicológica de um homem que sofre a
trágica morte de sua filha caçula, ao
mesmo tempo em que vive assombrado
pela memória de um pai violento. Diante
de uma crise de fé, o personagem
encontra verdades significativas que irão
transformar o seu entendimento sobre a
tragédia que abalou sua família. É um
drama que vale a pena ser visto, pois
amplia nossa visão de Deus, de ser
humano, sofrimento e justiça, fazendonos refletir sobre a forma como
encaramos nossas próprias questões.
A dica é da servidora Prescila Rocha de Sousa,
da Seção de Saúde.
Serviço
Filme: A Cabana
Direção: Stuart Hazeldinel
Ano: 2017
Baseado no livro: A Cabana
Autor: William P. Young

27/08 - Subseção de Maracanaú
comemora 4 anos de instalação.

