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 sala de sessões de julgamento 
das Turmas Recursais da JFPE 
começa 2016 equipada com A

novo mobiliário e identidade visual. O 
espaço físico da TR, localizado no 9º 
andar do edifício-sede, passou por 
adaptações nas instalações, proporcio-

tablado em carpete, foi produzido na 
própria carpintaria da JFPE. A estrutura 
foi utilizada na manhã desta quarta-feira 
(13), durante a primeira sessão do ano, 
realizada pela 2ª Turma Recursal. A 3ª TR 
teve sua primeira sessão do ano na sexta-
feira, dia 15 de janeiro, e a sessão da 1ª TR 

O Pleno, por unanimidade, aprovou, na 
quarta (13), requerimento formulado 
pelo Juízo da 36ª Vara, com a concor- 
dância dos juízes da 4ª e da 13ª Varas, 
para alteração da Resolução nº 3 do 
TRF5, de 2014. Após manifestação 
favorável da Corregedoria do TRF5, 
aprovou-se a redefinição da compe-  
tência para processamento das cartas 
precatórias criminais das 4ª, 13ª e 36ª 
Varas da SJPE. Agora, a 36ª Vara terá 
competência para processar apenas as 
cartas precatórias referentes a execu- 
ções penais e seus incidentes, bem como 
para as relativas a crimes dolosos contra 
a vida. Já a 4ª e 13ª, para as cartas 
precatórias criminais que não se 
refiram a crimes dolosos contra a vida, a 
execuções penais e a seus incidentes.

justiça Federal divulgou o 
calendário de inspeções das 
varas e Turmas Recursais para A

todo o ano de 2016. As inspeções, que 
têm o objetivo de assegurar a 
regularidade dos processos, livros, 
registros e patrimônio da vara, entre 
outras atividades, começam a ser 
realizadas no dia 29 de fevereiro e vão 
até o mês de junho, obedecendo às 
datas disponibilizadas por cada vara.  
As inspeções são de encargo dos juízes 
federais das respectivas varas.  
Durante o período, não serão realiza- 
das audiências nem haverá expedien- 
te destinado ao público, exceto no caso 
de ações, procedimentos e medidas 
destinadas a evitar perecimento de 
direitos ou assegurar a liberdade de 
locomoção. Os prazos processuais 
serão suspensos, sendo devolvidos às 
partes após o término das atividades, 
de modo a não causar prejuízo aos 
envolvidos em ações judiciais. Não será 
interrompida a distribuição de 
processos, nem serão concedidas férias 
aos servidores lotados na vara em 

Redefinição da competência Palmares promove 
mutirão de conciliação

 JFPE divulga calendário de inspeções para 2016  

Sala de sessões das Turmas Recursais inicia o ano com nova estrutura 

Com o intuito de agilizar o trâmite 
processual, a 26ª Vara, localizada em 
Palmares,  promove mutirão de 
conciliação em janeiro, ao longo de três 
semanas: do dia 12 a 14, de 19 a 21, e de 
26 a 28/01. Serão efetuadas 170 ações 
de natureza previdenciária e 57 ações 
de desapropriação, conduzidas por 15 
profissionais, entre juiz, servidores e 
t e r c e i r i z a d o s .  C e r c a  d e  2 5 0  
jurisdicionados serão atendidos.O 
mutirão irá atuar em duas frentes: 
conci l iando ações de natureza 
previdenciária e em desapropriações 
que tenham como parte autora o DNIT. 
Segundo o juiz substituto de 26ª Vara, 
Isaac Batista, isso proporciona maior 
celeridade, “diminuindo o tempo de 
tramitação do processo judicial, 
principalmente em relação a demandas 
de menor valor econômico e que se 
tratam de pedido de prestação 
alimentar, como salário-maternidade, 
aposentadorias e auxílio-doença". 

será na quarta-feira, dia 27 de janeiro. 
Para o magistrado membro da 2ª Turma 
Recursal, Frederico Augusto Leopoldino 
Koehler, “o novo mobiliário proporciona 
maior dignidade para os profissionais 
durante a sessão, melhorando, assim, as 
condições de trabalho”, apontou. 

inspeção. Em cumprimento à Lei nº 
5.010/1966 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 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Confira as datas na tabela acima.

Palestra: Valorização da carreira 
de Técnico Judiciário

Visando informar aos servidores sobre 
aspectos da carreira de técnico 
judiciário, o servidor do TRE-CE, Vicente 
Sousa, vai ministrar palestra sobre o 
te m a ,  n o  d i a  2 2  d e  j a n e i ro .  A  
apresentação acontecerá a partir das 
15h30, no auditório do 10º andar do 
edifício-sede e, para participar, basta 
comparecer na data e local informado. O 
palestrante abordará em quatro 
panoramas - histórico, político, jurídico e 
funcional - a carreira de técnico 
judiciário. 

nando aos magistrados, servidores e 
jurisdicionados uma estrutura que 
atenda às suas necessidades, como 
acessibilidade e conforto. O mobiliário, 
composto por bancada dos magistrados 
e púlpito para os advogados, ambos em 
madeira com brasão da República, e 
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