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Direito administrativo no Brasil e na Europa é tema de curso no TRF5

Pilares do Bem

de Agosto

TERÇA

Aniversariantes

PJe 2.x JEF será lançado em setembro

TRF5 atinge o maior IPC-Jus da Justiça 
Federal, com 91% de eficiência

A juíza fe-
deral Cíntia 
Brunetta, ti-
tular da 35ª 
Vara Federal 
(Juizado Es-
pecial Fede-
ral em Maracanaú/CE), apresentará 
para os desembargadores federais 
Paulo Cordeiro, Rubens Canuto 
e Élio Siqueira, respectivamente, 
corregedor-regional, coordenador 
do Comitê do PJe e coordenador 
dos JEFs, na próxima quinta-feira 

A atuação das agências regula-
doras foi um dos temas princi-
pais do curso presencial “Direito 
Administrativo: Uma visão glo-
bal”, iniciado ontem, na Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região – TRF5. A capacitação 
será realizada até hoje (28) e tem 
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(30), o PJe 2.x 
JEF, sistema 
que substi-
tuirá o Creta 
nos JEFs. Na 
última sexta 
(24), Cíntia 

Brunetta conferiu com a equipe 
da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação do TRF5 os últimos 
ajustes no fluxo do sistema, que 
está em fase de testes e será lan-
çado primeiro na 35ª Vara da JFCE, 
no dia 3 de setembro. 

como público-alvo juízes federais 
substitutos e titulares, além de 
servidores do TRF5 e doutorandos 
da área de Direito das Universida-
des Federal de Pernambuco (UFPE) 
e Católica (Unicap), como ouvintes. 
O primeiro expositor foi o desem-
bargador federal e professor Car-

los Rebêlo, que abordou o tema 
“Democracia e Burocratismo”, com 
ênfase na análise da participação 
política do eleitor. Coube ao de-
sembargador federal emérito e 
diretor da Faculdade de Direito 
do Recife, Francisco Queiroz Ca-
valcanti, explanar sobre as agên-

cias reguladoras no Brasil, com 
estudo de caso sobre a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Já o professor da Uni-
versidade de Coimbra/Portugal, 
João Nuno Calvão, trouxe casos 
julgados em Corte da Comuni-
dade Econômica Europeia.

Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – 

TRF5 obteve o melhor de-
sempenho entre os TRFs 
do País, apresentando 91% 
de eficiência, de acordo 
com o Índice de Produti-
vidade Comparada (IPC-
-Jus), indicador utilizado 
para analisar a atuação do 
Poder Judiciário. O dado 
está contido no Relatório 
Justiça em Números 2018 
(ano-base 2017), lança-
do oficialmente, ontem 
(27/08), pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
durante a Reunião Preparatória 
do XII Encontro Nacional do Po-

der Judiciário. O TRF5 se destacou, 
ainda, no Índice de Produtividade 

dos Magistrados (IPM) e no Índice 
de Produtividade dos Servidores 
da Área Judiciária (IPS-Jud): 3.580 
e 216. O TRF5 também obteve a 
menor taxa de congestionamento 
total (54,6%). 
IPC-Jus - Desde 2012, a 5ª Região 
obtém índices de destaque no 
IPC-Jus. Em 2014, atingiu 88%. Em 
2015, 93,4%, mantendo o mesmo 
percentual no ano seguinte. Já em 
2017, o indicativo registrou 87%. 
O IPC-Jus é calculado a partir de 
parâmetros de produtividade de-
finidos com base em informações 
dos próprios tribunais e serve para 
verificar a capacidade produtiva de 
cada tribunal, com vistas a alcançar 
a excelência.

As doações de 
cestas básicas 
para mais uma 
edição da Cam-
panha Pilares do 
Bem podem ser 
feitas até a próxima sexta-feira 
(31). Os alimentos arrecadados se-
rão destinados aos moradores da 
Comunidade do Pilar, vizinha do 
TRF5. Os interessados em contri-
buir podem deixar os produtos no 
hall de entrada do edifício-sede 
do Tribunal ou entregar o valor em 
dinheiro no Núcleo do Cerimonial 
(15º andar), que ficará responsável 
pela compra dos donativos.


