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Vice-diretor do Foro visita subseções e Juizados Especiais Federais

N

este mês de novembro, a
Direção do Foro, representada
pelo seu vice-diretor, juiz
federal César Arthur Carvalho, visitou as
subseções do interior com o fim de
conhecer suas necessidades. Acompanharam as visitas a diretora administrativa, Izabel Furtado, o diretor de
Administração Predial, Josemar Melo, e
o supervisor de segurança, Marcelo
Macedo. Segundo a diretora do Foro,

juíza federal Joana Carolina Lins,
“Embora estejamos sempre atentos e
disponíveis às demandas do interior, há
necessidades que somente podem ser
identificadas nessas visitas, as quais
ainda nos auxiliam a estabelecer uma
priorização das questões mais urgentes.
Não poderia deixar de agradecer a Dr.
César Arthur, que pôde conversar com
todos os juízes e diretores sobre as
especificidades de cada subseção”.

Juiz e servidores doam livros para a Biblioteca da sede
O juiz titular da 13ª Vara Federal,
César Arthur Cavalcanti, e os servidores Marcelo Magalhães, da Contadoria, e Patrícia Montalvão, da 7ª Vara
Federal, doaram exemplares de
publicações das quais participaram
para a Biblioteca do edifício-sede. As
obras já estão disponíveis para consulta. Para o magistrado, doar o livro
foi uma forma de distribuir conhecimento. Ele participou da coordenação do livro “Enunciados Fona-

crim Fórum Nacional dos Juízes
Federais Criminais: organizados por
assunto, anotados e comentados”, junto
com o juiz federal Jorge André de
Carvalho, da 2ª TR. Marcelo contribuiu
com a obra “Acesso à Justiça do Trabalho
na pós-modernidade”, que inclui o seu
artigo “O fator previdenciário e o direito
adquirido”. Patrícia, por sua vez,
participou escrevendo um artigo na
obra “Temas relevantes de Direito
Processual e Civil: elas escrevem”.

O servidor da 22ª.Vara Federal, Valdir
Soares Fernando, foi agraciado com o
1º lugar no XV Prêmio Nacional
Denatran de Educação no Trânsito,
categoria Cidadania, com o Projeto
Pedagógico “A comunidade e a
literatura de cordel, uma contribuição
para o desenvolvimento e
disseminação de bons exemplos no
t r â n s i t o ”. O c o n c u r s o e l e g e ,
anualmente, os melhores trabalhos
produzidos sobre o tema Trânsito e
tem como objetivo incentivar diversos
setores da sociedade a refletirem
sobre aspectos relativos à segurança,
ao respeito e à cidadania no trânsito. O
Prêmio Denatran faz parte das ações
realizadas pelo Ministério das
Cidades/Denatran, cujo intuito é
contribuir com a Década Mundial de
ações para Segurança no Trânsito na
diminuição dos números alarmantes
de pessoas que perdem a vida em
acidentes de trânsito. O texto pode ser
acessado no site do Denatran:
http://www.denatran.gov.br.

Treinamento inscreve para curso " O novo CPC e os Juizados Especiais Federais"
.

Até o dia 25 de novembro, o setor de
Treinamento abre inscrições para o
curso “O novo Código de Processo Civil
e os Juizados Especiais Federais”. Para
participar do curso, os magistrados
devem enviar email para
esmafe@jfpe.jus.br, e os servidores
interessados devem acessar o ícone

"Treinamento", na intranet da JFPE, e
fazer sua inscrição. O curso tem a
realização da Escola da Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe-5), através
da coordenadora do Núcleo Seccional em
PE, juíza federal Joana Carolina Lins
Pereira. Terão preferência na inscrição os
servidores que trabalham com processos

de Juizado Especial/Turma Recursal,
devido à temática a ser abordada. A
capacitação, que terá 20 horas/aula e
será realizada no auditório do Anexo 2
do edifício-sede, acontecerá nos dias
06,07 e 09 de dezembro. As vagas são
limitadas. Entre os expositores, estarão
presentes três magistrados da JFPE: as

juízas federais Polyana Brito e Marília
Neves, que ministrarão a palestra "O
novo CPC – Jurisprudência e prática nos
Juizados e TRs em Pernambuco" e o juiz
federal Frederico Koehler, que falará
sobre " Aplicação dos precedentes na
forma prevista no Código e sua
repercussão no JEF”.

O supervisor da Seção de Segurança e
Transporte da JFPE, Marcelo Macedo, em
companhia de alguns agentes de
segurança, participaram da formação do
curso de Armamento e Tiro para
Avaliação do Porte de Arma Funcional,
no mês de setembro. O curso de "Tiro" foi
realizado na Associação de Tiro do Recife
(ATIRE) e teve como público-alvo os
agentes de Segurança que integram o
Grupamento de Segurança Operacional
(GSO) da JFPE, criado pela Resolução nº
3/2016 do TRF5. O estudo contou com
aulas teóricas e práticas, aplicadas pelo
instrutor de tiro, credenciado pela
Polícia Federal, José Porfírio. "Os agentes
que fazem parte do quadro da JFPE
demonstraram muita desenvoltura no
decorrer do curso", declarou. O grupo
teve ainda 100% de aproveitamento na
avaliação da capacidade técnica,
requisito obrigatório para o manuseio e
emissão do porte de arma de fogo, de uso
exclusivo dos ocupantes do cargo de
Técnico Judiciário – Especialidade
Segurança e Transporte.

