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Iniciada primeira etapa do curso sobre novo CPC para servidores

A

Justiça Federal em Pernambuco
(JFPE), iniciou na terça-feira
(01/09) o curso sobre o novo
Código do Processo Civil (CPC). No
primiero dia, o tema “Atos Processuais:
regras gerais, citação, intimações e
prazos” foi abordado na palestra do juiz

federal Francisco Barros. Já na quartafeira (02), segundo dia de aulas, o juiz
federal Frederico Koehler falou sobre as
“Noções Gerais do CPC, recursos e
incidentes”. De acordo com o servidor
Carlos Cristiano, os assuntos abordados
nesta primeira etapa são importantes

para a capacitação e um melhor
desempenho dos servidores na própria
prestação jurisdicional. "Além de trazer
a literalidade das principais mudanças
trazidas pelo novo CPC, o curso tem
ajudado a refletir sobre a repercussão
do novo código para os servidores,
juízes e para os jurisdicionados. Por
exemplo, o atendimento às partes, aos
advogados, e aos próprios servidores
nos cadastros e apoio aos sistemas
processuais eletrônicos, que é uma das
minhas atribuições, além da nova forma
de contar os prazos processuais, bem
como o período de sua suspensão. Para
tudo isso é preciso compreender as
necessidades norteadas pelo novo
código", explicou Cristiano. O curso
ainda acontece nos dias 10 e 14 de
setembro e contará com palestras
ministradas pela juíza federal Nilcéa
Maggi, e pelos servidores do TRF
Expedito Braga e Marcos Netto. As
palestram estão sendo realizadas no
auditório do 10º andar da SJPE e
transmitidas por meio de
videoconferência para subseções.

Subseção de Caruaru abre
seleção para estágios
Estudantes de Direito e Ciências
Contábeis podem se inscrever, até o
dia 21 de setembro, para seleção de
estágio remunerado da Justiça Federal
em Pernambuco (JFPE), Subseção
Judiciária de Caruaru. Está sendo
oferecida uma vaga de preenchimento
imediato para estudante do curso de
Direito. O restante irá compor
cadastro de reserva. As inscrições são
presenciais, no horário das 09h às 18h,
.
na sede da Subseção Judiciária de
Caruaru, Fórum Professor Lourival
Vilanova, Caruaru-PE. Os interessados
devem preencher os requisitos
dispostos no Edital do certame,
disponível no site da JFPE.

Disponibilizados 62 enunciados
sobre a aplicação do novo CPC
A Enfam divulgou a íntegra dos 62
enunciados que servirão para orientar a
magistratura nacional na aplicação do
novo CPC. Os textos foram aprovados por
cerca de 500 magistrados durante o
seminário “O Poder Judiciário e o novo
CPC “ realizado no período de 26 a 28 de
agosto. Os enunciados tratam de
questões consideradas relevantes sobre
a aplicação do novo Código, a saber:
Contraditório no novo CPC; Precedentes
e jurisprudência; Motivação das
decisões; entre outros. Os enunciados
estão disponíveis em jfpe.jus.br.

.
Subseção judiciária de Caruaru com inscrições para seleção de conciliadores

A

Subseção Judiciária de
Caruaru abriu inscrições
para a seleção de
conciliadores da 31ª Vara Federal.
São oferecidas três vagas, mas
haverá classificação até a 20ª
colocação para de cadastro reserva.

As inscrições estão abertas até o dia 30
de setembro e devem ser realizadas de
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na
secretaria da 31ª Vara Federal que fica
na sede dos Juizados Especiais Federais,
localizada na Rua Professor Lourival
Vilanova, 196, Bairro Universitário,

Caruaru/PE. Para se inscrever o
candidato deverá preencher o
requerimento de inscrição e entregar
junto com cópias autenticadas dos
documentos solicitados no Edital. A
carga horária será de seis horas
semanais. O exercício da função de

conciliador é gratuito, mas, se
cumprida por período superior a um
ano, pode servir de título para
concurso público, também
reconhecida como atividade jurídica.
Para mais informações acesse o Edital
disponível no site da JFPE (jfpe.jus.br).

TRF5 libera mais de R$ 79 milhões
para pagamento de RPVs

O T R F 5 l i b e ro u o va l o r d e R $
79.038.806,23 para pagamento de RPVs
autuadas no mês de agosto. Serão pagas
11.436 RPVs, situadas nos intervalos
entre os números 1.356.062 e 1.367.506,
cujo valor beneficiará 16.404 pessoas. Do
total depositado, Pernambuco possui o
maior valor total a ser pago, R$
17.515.080,71. Os beneficiários das
RPVs localizadas no intervalo entre
356.062 e 1.361.551 devem procurar
uma agência da Caixa Econômica
Federal. Já as RPVs situadas entre os
números 1.361.552 e 1.367.506 serão
pagas nas agências do Banco do Brasil.
Para obter os valores, o favorecido deve
apresentar cópias do RG, CPF, junto com
documentos originais, além de
comprovante de residência. Mais
Informações estão disponíveis no site do
TRF5 (www.trf5.jus.br), área “Serviços
Públicos”, em “RPV/Precatórios”.

