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TRFMED
Termina no próximo sábado, 20, o prazo para inscrição no TRFMED sem necessidade de
cumprimento do prazo de carência. A data-limite vale para magistrados e servidores
vinculados ao Tribunal e demais seccionais que desejem ingressar neste momento. Na
medida em que a operação for iniciada nos outros estados, será aberto novo prazo de
seis meses de isenção de carência para os magistrados e servidores vinculados à seccional
daquele estado.

Liberdade de expressão
A desinformação como ameaça aos direitos humanos e à democracia será o tema do III
Encontro Virtual sobre Liberdade de Expressão, promovido na próxima terça-feira, 23,
às 17h30, pelo CNJ. O evento será transmitido pelo YouTube
(https://www.youtube.com/user/cnj). A ideia é que o Poder Judiciário no Brasil, por
meio do CNJ, compartilhe reflexões e estudos de especialistas no tema, bem como as
considerações de diversos representantes da sociedade.

Pesquisa
Trabalhadores e trabalhadoras da Justiça terão oportunidade de falar de maneira sigilosa sobre os casos de assédio moral, sexual
ou preconceito que sofreram. O CNJ aplica, de 22 de novembro a 3 de dezembro, um questionário a todos do quadro de pessoal
do Poder Judiciário com o objetivo de conhecer a realidade das unidades de Justiça em relação ao tema. A pesquisa nacional
pretende ouvir magistrados(as), servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) terceirizado(as) em relação a essas violações
de direitos. O estudo assegura o sigilo dos(as) participantes e os resultados deverão ser apresentados já em dezembro. O
levantamento é uma das ações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação no Poder
Judiciário para acompanhar a implantação da Política Nacional nos tribunais.
Formação
O CNJ divulgou as gravações da série de webinários do
“Programa de Formação para Integração e Desenvolvimento
da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro”. A série
de vídeos teve por objetivo apresentar a plataforma
e qualificar as equipes técnicas dos tribunais que as
utilizam. Ao todo foram disponibilizados, no canal do CNJ
no YouTube, sete webinários com temas como “Visão geral
da PDPJ-Br", “Serviço de Autenticação (Single Sign-On)”,
“Serviço de Notificações” e “Sistemas de processo
eletrônico” e “CODEX: plataforma de dados processuais”.
Execuções civis
Entre janeiro e agosto de 2021, foram abertos mais de 30
mil novos processos de execução civil e baixados mais de
168 mil processos desse tipo. Os dados estão reunidos em
uma nova ferramenta desenvolvida pelo CNJ para o
acompanhamento dos processos em fase de execução,
quando já há decisão judicial ou um título executivo
extrajudicial para satisfação de um direito. O Painel de
Execução Civil foi disponibilizado no portal do CNJ no último
dia 16 e permite monitorar desde a abertura de novos
processos até a baixa no sistema, apresentando os dados
em tempo real.
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