
16/02: Roberto de Oliveira Rolemberg (Seção de Segurança e
Transporte
19/02: Damião Ulisses Mizael (Seção de Segurança e
Transporte)
20/02: Clilton Costa Vieira (5ª Vara); Valter de Souza Oliveira
(5ª Vara)
22/02: Joanna M. de Oliveira (3ª Vara)
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Série Monografias

O Volume 29 da Série Monografias do CEJ retrata a dissertação de doutorado defendida
pela advogada Andressa Caroline Schneider, 5ª colocada no Edital 2016. A obra,
intitulada Do direito da concorrência ao direito à concorrência: o reconhecimento do

direito fundamental à concorrência a partir do direito fundamental à defesa do

consumidor, analisa o estado da arte envolvendo a confluência entre os Direitos da
Concorrência e do Consumidor e suas políticas públicas correlatas, no Brasil. Parte da
consideração da centralidade da dignidade da pessoa humana no sistema jurídico e da
defesa do consumidor como direito fundamental e princípio constitucional, pretendendo,
assim, contribuir para o reconhecimento do direito à concorrência.

“Escolha sempre o caminho que

pareça o melhor, mesmo que seja o

mais difícil; o hábito brevemente o

tornará fácil e agradável”.
Pitágoras

Orçamento

Os órgãos do Poder Judiciário que integram a União contam neste ano com um orçamento de R$ 47,6 bilhões, maior que os R$
45 bilhões em 2017, mas dentro dos limites de gastos determinados pela Emenda Constitucional 95. Sob esse novo regime fiscal
que impôs maior contenção na gestão das contas públicas, o orçamento do Poder Judiciário, e o dos demais poderes da União,
foram reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido entre julho de 2016 e junho de 2017,
sem espaço para aumento maior das verbas.

Cursos

Estão abertas para a população as inscrições para diversos cursos online
produzidos pelo CNJ. Os temas são variados, como “Improbidade administrativa”,
“Conhecendo o poder judiciário e o papel do CNJ”, “Gestão documental no Poder
Judiciário" e outros. Os cursos são autoinstrucionais, ou seja, não é necessária a
presença de tutores para percorrer os conteúdos. O modo on-line possibilita
também ao aluno a frequência no horário que lhe for conveniente. Todos os
cursos são gratuitos fornecem certificados de conclusão.

Innovare

Uma série de procedimentos que colocam em liberdade, no
tempo certo, presos que já cumpriram suas penas, foi o
vencedor do Prêmio Innovare na categoria Juiz. O Sistema de
Apreciação Antecipada de Benefícios (SAAB), instituído pela
Vara de Execução Penal de Teresina (PI), já possibilitou calcular
com precisão as datas de soltura de 1.175 presos, desde que
foi implantado, há um ano. Por conta dele, hoje, 60% dos
presos do estado do Piauí cumprem o tempo certo, estipulado
nas sentenças. “Nem um dia a mais, nem a menos”, afirma o
autor do projeto, o juiz José Vidal de Freitas Filho.

Conciliação

Com decisão de incluir mais uma audiência de conciliação ao
longo do trâmite do processo trabalhista, antes do início da
fase de execução, a juíza Kathleen Mecchi Stamato,
coordenadora do núcleo de Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania do Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
da 15ª Região (SP) – CEJUSC-JT de segundo grau, conseguiu
reduzir em até um ano o tramite total dos processos. A
iniciativa lhe rendeu o Prêmio Conciliar é Legal 2018, na
categoria juiz individual (Justiça do Trabalho), outorgado pelo
Conselho Nacional da Justiça (CNJ).


