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JFPE promove curso sobre Novo CPC para servidores

29ª Vara convoca
médicos peritos
Buscando ampliar o cadastro de
médicos peritos de todas as
especialidades, a 29ª Vara Federal,
(Jaboatão), realiza cadastramento de
profissionais habilitados para
elaboração de laudos e perícias
médicas nos processos em trâmite. Os
interessados deverão realizar o
cadastramento, como peritos, no
Sistema Eletrônico de Assistência
. e cumprir os
Judiciária Gratuita
requisitos previstos no Edital
02/2014, de 18 de setembro de 2014,
Direção do Foro da Seção Judiciária de
Pernambuco. Os documentos podem
ser entregues pessoalmente ou
remetidos via postal à 29ª Vara.

Confira artigos que estarão na
8ª edição da Revista Jurídica da SJPE

N

os dias 24 a 31 de agosto, estão
abertas, via intranet, inscrições
para servidores interessados no
c u r s o s o b re N ovo C P C . A s a u l a s
acontecerão nos dias 01, 02, 10 e 14 de
setembro, ministradas pelos juízes
federais Francisco Barros e Silva Neto,
Frederico Augusto Leopoldino Koehler,
Nilcéa Maria Barbosa Maggi e pelos
servidores do TRF, Expedito Braga

e Marcos Netto. Durante o curso, serão
apresentados os seguintes temas: Atos
processuais: regras gerais, citação,
intimações e prazos; Noções gerais sobre
recursos e incidentes: IRDR, apelação,
embargos e agravos; Rito comum - fase
postulatória, defesa do réu, providências
preliminares, audiências; Aplicação do
novo CPC aos Juizados, mandado de
segurança e execução fiscal, e por fim,

segurança e execução fiscal; e por fim,
Cumprimento de sentença, execução e
rito monitório. Os que obtiverem
frequência mínima de 75% em todas as
atividades programadas receberão
certificado de participação com cargahorária de 16 horas-aula. As palestras
serão ainda transmitidas por
videoconferência para as subseções.

Está disponível no site da JFPE a
relação dos artigos e trabalhos
científicos que irão compor o 8º
número da Revista Jurídica da SJPE. Os
textos foram selecionados pelo
Conselho Editorial, composto pelos
magistrados Nilcéa Maggi, Francisco
Antônio de Barros Neto, Rodrigo
Vasconcelos Coêlho de Araújo, Marcos
Antônio Maciel Saraiva, Felipe Mota
Pimentel de Oliveira, Bernardo
Minteiro Ferraz e Luiz Bispo Neto, sob
direção do juiz federal Frederico
A u g u s t o L e o p o l d i n o K o e h l e r.

.
JFPE realiza doação de materiais de escritório ao grupo Rotary de
Recife

P

or meio de sorteio realizado
sexta-feira (8), a Justiça
Federal em Pernambuco
(JFPE) doou um lote de materiais de
escritório ao Rotary Club do Recife.
Foram doados utensílios como
i m p re s s o ra s , c o m p u t a d o re s ,

monitores, equipamentos de rede, além
de cadeiras e cafeteiras, entre outros.
Treze instituições filantrópicas estavam
inscritas para o sorteio. Destas, onze
compareceram. Após ser declarado
vencedor do sorteio, o representante do
Rotary Recife, José Avelar Coelho

Caribé, afirmou que irá utilizar parte
do material para ampliar o setor de
informática de escolas mantidas pelo
Rotary. “Vamos ampliar nosso espaço
físico, para que possamos atender uma
maior parte da população. Essa
ampliação só vai ser possível com esses

bens que nos foram contemplados”.
Ele conta, ainda, que utilizará apenas
uma parte dos bens, e se reunirá
posteriormente com as outras
instituições participantes do sorteio,
a fim de dividir o restante dos objetos
que não serão utilizados pelo Rotary.

Resultados e relacionamentos
são tema de curso na JFPE

Os diretores e supervisores da JFPE
participaram da capacitação Resultados x
Relacionamentos. M inistrado pela
psicóloga Maria Inês Felippe, o curso teve
o objetivo de apresentar metodologias
aos gestores, de modo que eles atinjam
os objetivos através do bom
relacionamento com a equipe. Maria
Inês explica que o curso foi dividido em
duas etapas. “A primeira, voltada para
resultados: ferramentas para organizar e
estruturar uma equipe, evitar a perda de
tempo, entre outras. E a segunda etapa,
voltada para relacionamentos: como
conhecer as outras pessoas, e também
como se autoconhecer, para depois
poder se relacionar melhor e buscar
resultados de forma mais harmoniosa e
menos conflitiva”. Para facilitar o
aprendizado, os conceitos foram
apresentados por meio de dinâmicas de
grupo e exercícios práticos.

