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Novo CPC é tema de curso para magistrados na JFPE

N

o mês de março desse ano, foi
sancionado o novo Código de
Processo Civil. A medida passa
a valer a partir de março de 2016,
alterando a legislação anterior, que
estava em vigor desde 1973. A
mudança é polêmica entre juristas,
inclusive no que se refere aos próprios
efeitos do novo CPC quanto à
celeridade dos procedimentos. Para
discutir esse novo cenário, a JFPE, em
parceria com a Escola de Magistratura
Federal (Esmafe 5), ofereceu aos
magistrados um curso sobre o novo
CPC. As palestras foram conduzidas
por juízes das Seções Judiciárias de PE,
SC, MA e PR, além de dois advogados
professores, juízes de direito do Estado
e assessores do TRF5. Ao todo, a
capacitação teve 40 horas-aula, sendo
dividida em dois módulos e realizada
na sede da JFPE. O primeiro módulo
teve início no dia 25 de maio e seguiu
até o dia 27. A diretora do Foro da SJPE,
juíza federal Joana Carolina Lins
Pereira e também diretora do Núcleo
da Esmafe 5, fez o discurso de abertura,

Salgueiro seleciona estagiários Bicicleta: Servidor adota

A Subseção de Salgueiro seleciona,
entre 10 e 30 de junho, estagiários
bacharelandos em Direito, para
preenchimento de uma vaga de
imediato e formação de cadastro de
reserva. A inscrição deve ser feita
presencialmente, no Apoio
Administrativo da Subseção, que fica na
Rua João Veras de Siqueira, s/n, em
Nossa Senhora Aparecida. O candidato
. alimentos não
deve levar 2kg de
perecíveis para se inscrever e deve ser
estudante de Direito, cursando entre o
5º e o 8º período. Mais informações
podem ser acessadas no site da JFPE, na
a b a “ C o n c u r s o s e S e l e ç õ e s ”,
“Estagiários”, “Salgueiro”.

Pagamento de precatórios

evidenciando a importância do momento.
O segundo módulo do curso começou no
dia 8 de junho, seguindo até o dia 10. Para
o juiz federal substituto da 23º Vara em
Garanhuns, Guilherme Soares Diniz, o
curso foi bastante proveitoso e necessário.
“O mais interessante é a troca de ideias e a
discussão de casos concretos. Isso ajuda
muito. Além de me familiarizar com o novo

código, posso verificar e estudar como
é que essas mudanças vão ser
aplicadas no dia-a-dia. Aqui, trazemos
a questão para nossa realidade”. A juíza
federal Joana Carolina Lins informa
que os enunciados aprovados pelos
m a g i s t ra d o s n o e ve n t o s e rã o
publicados na próxima edição da
Revista Jurídica da SJPE.

A Subsecretaria de Precatórios do TRF5
encaminhou ofício aos diretores de
secretaria das varas federais das 6 seções da 5ª Região, solicitando agilidade
no envio dos precatórios. Os documentos serão inscritos na proposta orçamentária para pagamento no exercício
financeiro de 2016. O prazo se encerra no
dia 30/06. O envio antecipado das
informações por parte das varas contribuirá para o atendimento eficaz e seguro, evitando transtornos que possam
acontecer no último dia e, por consequência, a perda do prazo, o que causaria sérios prejuízos aos beneficiários.

Curso sobre Práticas de Conciliação é realizado. na SJPE

C

om o intuito de formar novos
conciliadores no Estado, a
JFPE realizou o curso
'Práticas de Conciliação - Justiça
Federal' no dia 18 de junho.
Ministrado pelo juiz federal
Dartanhan Rocha, coordenador de

conciliação da SJCE, o curso abordou
temas que possibilitaram aos
participantes a familiaridade com
hipóteses reais de conciliação,
estimulando-os a desenvolver análise
crítica. “Esse evento é para introduzir o
pessoal, alguns foram selecionados

para atuar como conciliadores na JFPE.
O curso serve para que eles tenham
contato com a realidade da conciliação
e com as peculiaridades da JF”, falou. A
juíza federal titular da 5ª Vara, Nílcea
Maggi coordenou o evento. “Estamos
prestes a ter um código novo

que dá muita atenção à conciliação. É
uma exigência que elas sejam feitas por
conciliadores, e é preciso que eles sejam
eficientes para que tudo alcance seu
objetivo, um resultado útil, bom para as
partes, com a resolução dos conflitos de
uma forma mais fácil e mais rápida”.

boas práticas para vir à JFPE

Desde janeiro deste ano o servidor
Eraldo Pedrosa vem usando a bicicleta
como meio de vir à JFPE. Ele conta que,
após ter visto essa prática ser adotada
com êxito em outras cidades, resolveu
tentar também. Eraldo, que é assessor da
3ª Turma Recursal, mora próximo ao
parque da Jaqueira. “Não chega a ser
distante”, diz. Segundo ele, o tempo do
deslocamento é de aproximadamente 30
minutos. Eraldo convida os demais
servidores, que tenham interesse em
adotar essa prática, a pedalarem com ele:
"Eu gostaria de ressaltar a importância
de fazer a pedalada em grupo. A
segurança é maior, você passa a ser mais
respeitado pelo trânsito. Torna-se bem
mais tranquilo o trajeto,”, assegura o
servidor.

