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Barros Dias será homenageado hoje pelo TRF5

Novo Código de Processo Civil é 
debatido na SJPE

de Junho9
TERÇA

A

Juiz Federal 
Temístoles Araújo Azevedo 

SJPE

Kaio Igor Cavalcanti de Santana
Secretaria Administrativa

Aniversariantes

Juiz federal lança livro sobre políticas 
públicas e controle jurisdicional 

Declaração de 
estágio

Doação de 
Sangue

Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe), 
através do Núcleo Seccional 

em Pernambuco, está realizando, 
até amanhã (10), na sede da Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE), 
no bairro do Jiquiá, o segundo 
módulo do curso “O novo Código 
de Processo Civil”.  Entre os expo-
sitores do primeiro dia (8/06) do 
evento, o assessor do gabinete 
do desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, Mar-
cos Netto, que abordou, ontem, 
o tema “Apelações e Agravos no 
Novo CPC”. Também do mesmo 
gabinete, o assessor Expedito Lima 
vai expor, amanhã (10), o tema 

“Reper-
cussão do 
novo CPC 
em leis 
esparsas” 
(incluindo 
a Lei do 
Mandado 
de Segu-
rança e a Lei de Execução Fiscal). 
Celeridade – O novo Código de 
Processo Civil foi sancionado pela 
presidente Dilma Rousseff no dia 
16 de março deste ano. As al-
terações no texto anterior, que 
data de 1973, entrarão em vigor 
dentro de um ano após a data da 
sanção. A expectativa é de que o 

novo CPC reduza os recursos no 
Judiciário, como o fim dos em-
bargos infringentes cíveis. Outro 
destaque no texto é a criação do 
“instituto de resolução de deman-
das repetitivas”, no qual as ações 
iguais sejam decididas de uma só 
vez, com o objetivo de desafogar 
o Judiciário.

Acontece hoje, às 16h, no auditó-
rio do pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, a 
solenidade em homenagem ao 
desembargador federal emérito 
Francisco Barros Dias. O magis-
trado, que se aposentou volun-
tariamente no dia 20 de abril 

deste ano, dedicou 28 anos de sua 
carreira à magistratura. A homena-
gem incluirá saudações do desem-
bargador federal Edilson Nobre e 
da diretora geral do TRF5, Marga-
rida Cantarelli. O roteiro do evento 
ainda conta com duas apresen-
tações musicais: uma do Grupo 

de chorinho do SESC e 
outra da servidora do 
gabinete do desembar-
gador federal Rogério 
Fialho, Lisiane Ramalho, 
que cantará canções da 
Música Popular Brasileira 
(MPB).

O juiz federal Gustavo de Men-
donça Gomes, titular da 6ª Vara 
da Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL), lançou, recentemente, o 
livro “Políticas Públicas no Esta-
do Contemporâneo e Controle 
Jurisdicional: Base Legal e Ele-
mentos Formadores”, resultado 
de sua dissertação de mestrado. 
A publicação aborda o tema de 
políticas públicas numa perspec-
tiva jurídica, identificando seus 
elementos constituintes, suas di-
mensões e etapas de formação. 

O texto é de fácil compreensão, 
acessível para quem não tem for-
mação na área. (Com informações 
da Ascom/JFAL)

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5, através da Seção de Acom-
panhamento de Estágio de Nível 
Superior, solicita aos estudantes 
universitários que compareçam ao 
setor, até sexta-feira (12/06), para 
assinar ata que confirme a entre-
ga do comprovante de matrícula 
referente ao primeiro semestre de 
2015.

A estagiária Helen Martins, da 
Divisão de Comunicação Social 
(DCS), solicita doação de sangue 
em nome da sua mãe, Edineusa 
Martins da Silva. A doação, de 
qualquer tipo sanguíneo, deve-
rá ser realizada no Hemope, Rua 
Joaquim Nabuco, 171- Graças. Os 
doadores deverão avisar que a pa-
ciente é do Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz.
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