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cia para as Subseções. Já o curso sobre 
Novo CPC para magistrados foi um 
momento importante para discutir as 
alterações ocorridas com o novo código", 
explica a supervisora de Treinamento, 
Nathiene Alencar. Ainda de acordo com o 
relatório, as capacitações a distância, 

Durante seis tardes dos meses de 
fevereiro e março, servidores da 21ª 
Vara vão participar de curso sobre 
'Prática do Processo Civil aplicado à 
Justiça Federal". Ministrado pelo juiz 
federal titular da vara, Francisco Barros, 
a formação possui o fim de treinar os 
servidores a exercerem suas atividades 
cartorárias à luz do novo CPC. A 
primeira aula aconteceu no último dia 
16/02 e a última será em 03/03. "Com o 
treinamento, tenho a oportunidade de 
estar mais próximo dos servidores. Isso 
aumenta a sintonia da equipe e diminui 
o volume de dúvidas e de possíveis 
equívocos, contribuindo para evitar 
nulidades e atrasos no andamento dos 
processos", declarou o magistrado. No 
conteúdo das 12 h/a, serão abordados 
temas  como fase  postulatór ia ,  
comunicações processuais, sentença e 
ação monitória,  entre outros temas. 
Participante do curso e servidor da 21ª 
Vara, Eduardo Holanda ressalta que o 
estudo capacita o corpo técnico da SJPE, 
oportunizando momentos de boas 
d i s c u s s õ e s  a c e rc a  d o  a s s u n to .  

Direção do Foro tem promovi- 
do estudos para adoção de 
medidas, com vistas à redução A

das despesas de custeio nesta Seção 
Judiciária, em virtude do corte promo- 
vido pela Lei Orçamentária Anual 2016. 
Os estudos estão sendo realizados, mas 
algumas medidas já estão sendo 
implantadas, de imediato, tais como: 
suspensão de ressarcimento de novos 
pedidos de reembolso de pós-
graduação, a partir de janeiro de 2016; 
suspensão de reposição de vagas de 

Novo CPC: Juiz federal
capacita servidores

Salgueiro realiza mutirão 
contra aedes aegypti

 Direção do Foro informa adoção de medidas para redução de despesas  

Setor de Treinamento divulga balanço de atividades de 2015  

A Subseção de Salgueiro, em parceria 
com a Prefeitura do município, promo- 
veu mutirão com o fim de eliminar 
possíveis focos do mosquito aedes 
aegypti. A ação, realizada no último dia 
15/02, vistoriou o prédio sede da sub- 
seção e também os terrenos vizinhos, 
dentre os quais o pátio de veículos 
apreendidos da PRF e o depósito do 
DNIT. Na ocasião, agentes de saúde 
deram orientações para o combate do 
vetor da dengue e inspecionaram pos- 
síveis focos, utilizando larvicida. Além 
disso, uma  retroescavadeira da Pre- 
feitura foi cedida para a destruição de 
reservatórios de água, que estavam à 
céu aberto, em um dos terrenos vizi- 
nhos ao prédio sede da JF. "É impor- 
tante que toda a sociedade participe e 
se engaje na luta contra o mosquito 
aedes aegypti. Precisamos dar nossa 
parcela de contribuição, eliminando 
focos em nossas casas e em nossos 
locais de trabalho", apontou o juiz 
titular da 20ª Vara, Luiz Bispo Neto. 

como Novo CPC-EAD, oferecido pela 
Esmafe-PR e Coaching Aplicado à 
Liderança EAD, também ganharam 
destaque pela abrangência e economia 
proporcionada, além da formação de 
servidores que puderam se tornar 
monitores das atividades em todo estado. 

om o intuito de padronizar os pro- 
cedimentos e de facilitar a adapta- Cção dos novos servidores à forma 

de trabalho adotada pela 18ª Vara, em Serra 
Talhada, os seus servidores criaram 
manuais dos sistemas Tebas, Creta e PJE 
que foram disponibilizados para o Setor de 
Treinamento da JFPE. De acordo com o 
setor de Treinamento, esta compilação será 
utilizada para a realização de cursos na 
plataforma EAD para novos servidores e 
também como material de consulta dos 

mais experientes que tiverem dúvidas. 
O  c a l e n d á r i o  d e  c u r s o s  s e rá  
disponibilizado em breve. "Embora ele 
c o n t e n h a  a s  r o t i n a s  e  o s  
entendimentos emanados para 
atender as particularidades da 18ª 
Vara e sejam apenas as primeiras 
versões, eles podem facilmente ser 
adaptados para as necessidades de 
outras subseções, fomentando o 
diálogo entre os gestores”, explicou o 
diretor da 18ª, Marcílio de Freitas.

 setor de Treinamento divulgou 
o  r e l a t ó r i o  d o s  c u r s o s  Orealizados em 2015.  No total, 

foram capacitados 38 magistrados e 
495 servidores em toda a SJPE, 
representando uma porcentagem de 
73% e 54,4%, respectivamente.

De acordo com o balanço, as melhores 
avaliações foram destinadas aos cursos 
voltados para novo CPC. "Diante da 
modificação do CPC, foram feitos vários 
cursos visando a atualização dos 
servidores, com uma turma presencial, 
que foi transmitida por videoconferên-

 Em Serra Talhada, 18ª Vara cria manuais operacionais dos sistemas Tebas, Creta e PJE

de terceirizados, salvo as situações 
excepcionais (vigilância nos locais onde só 
há um posto); suspensão, temporária, de 
reposição de vagas de qualquer modalida- 
de de estágio; alteração no horário de fun- 
cionamento do sistema de ar condiciona- 
do, na sede, que passará a ser ligado às 8h. 
Diante do cenário apresentado, a direção 
solicita a compreensão e a conscientização 
de todos para juntos promovermos a 
redução das despesas nesta Seccional. 
Eventuais sugestões poderão ser enviadas 
para o e-mail df@jfpe.jus.br.
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