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Estudantes visitam subseção de Petrolina

N

esta quinta-feira (24), 30
estudantes do 9º ano do ensino
fundamental do Colégio
Plenus, em Petrolina, Sertão do Estado,
participaram do Projeto A Comunidade
Escolar na Justiça Federal. Promovido
pela subseção de Petrolina, o projeto
tem o objetivo de aproximar o trabalho
realizado pela Justiça Federal dos
estudantes, pais e professores,
despertando o interesse pelas
carreiras jurídicas, o desenvolvimento
da oratória e o gosto pela leitura e pela
argumentação. Durante o evento, no
auditório da subseção, os alunos
participaram de um julgamento
colegiado simulado, no qual atuaram
como membros do Sistema de Justiça,
representando os papéis de juízes,
promotores, advogados e servidores. O
tema foi a obra “Mistério no Sebo de
Livros”, de Telma Guimarães de Castro
Andrade, sendo apreciado recurso
c o n t ra a c o n d e n a ç ã o d e d o i s
personagens pela prática dos crimes de
roubo e organização criminosa.
De acordo com a organização

PJe passa a ser obrigatório para ações
dependentes de processos físicos
A JFPE, por meio da portaria 232/2015
torna obrigatória a utilização do
Processo Judicial Eletrônico (PJe) na
proposição e tramitação de todas as
demandas cíveis, incluindo classes
incidentais e ações dependentes ou
conexas a processos já abertos em meio
físico. A mudança, que passa a vigorar a
partir de 1º de outubro, visa a melhoria
e a agilidade nos processos da JFPE.
.
"Importância do aperfeiçoamento
da
prestação jurisdicional, com vistas à
celeridade oriunda da automação de
procedimentos", explicou a juíza
federal Joana Carolina, diretora do foro.
A portaria completa encontra-se
disponível no portal jfpe.jus.br

Material sobre Novo CPC
disponível para pesquisa
do projeto, cerca de 200 pessoas
estiveram presentes, entre estudantes,
professores, pais dos alunos e servidores
da JF. Para a estudante Débora Bucci, 14
anos, que representou uma das juízas no
julgamento, a participação significou
aprendizado. "As apresentações foram
muito boas. Ouvimos palestras e pudemos
conhecer mais sobre a Justiça Federal.

É uma experiência que nos aproxima
da realidade profissional e que pode
influenciar nas nossas escolhas
profissionais no futuro", declarou
Débora, lembrando que esta foi a
segunda etapa do projeto. A primeira
aconteceu no dia 03 de setembro,
quando os estudantes conheceram as
instalações da subseção.

A seção de Treinamento da JFPE
disponibilizou, na última terça-feira
(22/09), os materiais utilizados pelos
juízes federais e servidores do TRF5 que
ministraram as palestras durante o curso
Novo Código de Processo Civil (CPC)
para servidores, ocorrido nos dias 01, 02,
10 e 14 de setembro. As aulas em vídeo e
arquivos em PDF estão disponíveis para
download na intranet: seção
Treinamento/Cursos/Material didático
dos cursos/Material do curso Novo CPC.

.
CJF divulga edital de Concurso Nacional de Remoção
2015

O

presidente do Conselho da
Justiça Federal (CJF), ministro
Francisco Falcão, assinou o
edital do Concurso Nacional de
Remoção de 2015 no âmbito do CJF e
da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus. O certame possibilita

que um servidor da Justiça Federal,
lotado em uma região, possa se mudar
para outra unidade da Justiça Federal,
em outra região, caso ele seja
contemplado pelas regras do edital.
Para participar, os servidores devem
enviar, para o endereço constante na

“Lista com endereço eletrônico dos
ó r g ã o s d a J u s t i ç a F e d e r a l ”, o
requerimento preenchido, do dia 26 de
setembro a 5 de outubro. A inscrição deve
ser encaminhada ao dirigente máximo do
órgão ao qual o cargo efetivo do candidato
estiver vinculado, mesmo se o servidor

estiver removido para outro órgão. O
resultado final do Concurso de Remoção
2015 deve ser divulgado na data provável
de 26 novembro. As informações estão
disponibilizadas no site do Conselho da
Justiça Federal (www.cjf.jus.br) e
publicadas no Diário Oficial da União.

Participe da campanha: Por
um Dia das Crianças mais feliz

A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) ,
em parceria com o Hospital do Câncer de
Pernambuco (HCP) , realiza este ano a 4ª
edição da campanha "Por um Dia das
Crianças mais feliz", em benefício das
crianças com câncer. As doações
solicitadas são: suplementos
alimentares (Sustagen, Neston, aveia,
etc.), guloseimas, brinquedos, bonés e
lenços de cabeça. A arrecadação irá até o
dia 9 de outubro em Recife. Já nas
subseções, o prazo é até 29 de setembro.
Os postos de doação estão distribuídos
no Cabo de Santo Agostinho, Goiana,
Jaboatão dos Guararapes, Palmares e
Recife. Mais informações no site
jfpe.jus.br. Participe.

