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perecimento de direito e que assegurem a 
liberdade de locomoção. Os magistrados 
destacam aos procuradores e advogados 
a necessidade de restituir os autos físicos 
às varas, até a semana anterior ao 
período da inspeção ordinária anual. Em 
cumprimento à Lei nº 5.010/1966 

Tendo em vista a relevância do 
conhecimento sobre o Novo Código de 
Processo Civil que passou  a vigorar 
em 18 de março deste ano, a Biblioteca 
da JFPE informa que estão disponíveis 
na página da intranet, na coluna 
Utilidades (à direita), três novas obras 
sobre o tema. São elas: Código de 
Processo Civil e normas correlatas, 
elaborado pelo Senado Federal; Novo 
CPC: quadro comparativo, de autoria 
do grupo de pesquisa do professor 
José Miguel Garcia Medina; e Código 
de Processo Civil anotado, produzido 
por José Rogério Cruz Tucci. 

Biblioteca disponibiliza três
novos títulos sobre Novo CPC

Aposentadoria: servidora emociona 
com email de despedida

 Direção do Foro instala sala para audiência de custódia e promove reunião sobre o tema 

Doze Varas Federais realizam inspeção em abril  

Depois de 26 anos atuando na JFPE, a 
servidora Sofia Silva se aposentou no 
último dia 28/03. A dedicada servidora, 
que teve como última casa na JFPE o NTI, 
não se esqueceu de enviar, antes da sua 
saída, um email de despedida com 
palavras de agradecimento e felicitações 
aos que continuam na jornada de 
trabalho diário. “Agradeço a todos, 
i n d i s t i n t a m e n te ,  p o i s  c a d a  u m  
participou de algum momento da minha 
vida: seja me ensinando coisas novas, 
seja me fazendo exercitar o que aprendi, 
seja me permitindo auxiliar em algo, seja 
me auxiliando quando necessitada 
estive. Hoje não faço mais parte do time, 
mas continuo na torcida”, declarou Sofia 
Silva em seu email de despedida. A 
diretora do Foro, Joana Carolina Lins, 
também agradeceu os  serviços  
prestados pela servidora. “Em nome da 
JFPE, agradeço seu empenho e dedicação 
ao longo de todos esses anos e a 
parabenizo pela conduta irrepreensível 
e digna de aplausos”, felicitou a 
magistrada. 

o mês de abril, 12 varas federais 
realizam inspeção ordinária 
nos processos físicos e virtuais: N

no dia 1º de abril, a 15ª Vara estará 
finalizando sua inspeção iniciada em 28 
de março. Dos dias 4 a 8 de abril é a vez 
da realização de inspeções nas 5ª, 10ª e 

13ª Varas.  Já entre os dias 11 a 15 de 
abril, passarão por inspeção as 6ª, 23ª, 
32ª e 33ª varas. Por último, as 9ª, 25ª, 
30ª e 31ª varas serão inspecionadas. 
Não serão realizadas audiências nem 
haverá expediente destinado às partes, 
exceto para medidas que evitem o 

esde a última sexta-feira (1º), o 
edifício-sede da JFPE passa a 
contar com uma sala para D

realização de audiências de custódia. A 
sala, que está localizada no térreo do 
Anexo 1, possui 23 m²e um mobiliário que 
inclui uma mesa de audiências e nove 
cadeiras. No local, também foi instalado 
a p a re l h o  p a ra  p rá t i c a  d e  v í d e o  
conferência. Com o fim de orientar a 
execução desse tipo de audiência, a 
Direção do Foro promoveu reunião para 
tratar de termo de cooperação técnica 
sobre o tema, a ser celebrado entre a JFPE, 
Ministério Público Federal, Polícia Federal 
e  D e f e n s o r i a  P ú b l i c a  F e d e r a l .  
1ª AUDIÊNCIA - No plantão judiciário do 
dia 20 de março, foi realizada a primeira 
audiência de custódia da Justiça Federal - 
Subseção de Recife, promovida pelo 2º 
Relator da 1ª Turma Recursal, juiz federal 
Flávio Roberto Ferreira de Lima. O 
magistrado decidiu pela concessão de 
liberdade provisória do custodiado M. N. 
O., acusado de furto, pois o mesmo não 
apresentava os requisitos necessários 
para permanecer preso.   

e aos artigos 1 a 16 da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Regional da 
Justiça Federal da 5ª Região, a inspeção 
vai abranger todos os processos, livros, 
papéis e serviços e contará com a 
assistência do Ministério Público Federal 
(MPF) e com a ciência da OAB.
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