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TERÇA

O
Juízes vivenciam simulação de audiências 
de custódia e de instrução penal

Direito 
Previdenciário 

PJe será obrigatório para matérias penais na JFPE Primeira Turma

Folia Saudável

ntem (20), os novos juízes 
federais participaram de uma 

audiência de custódia simulada, 
dentro do módulo de Prática Penal, 
que integra o Curso de Formação 
Inicial de Magistrados. O exercí-
cio, realizado na própria Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), foi coordenado pelos ju-
ízes federais Bruno Teixeira e César 
Arthur Cavalcanti de Carvalho e 
pelas juízas federais Cíntia Mene-
zes Brunetta e Amanda Torres de 
Lucena Diniz Araújo. Na ocasião, 
os novos juízes foram divididos 
em dois grupos, nos quais desem-
penharam os papéis de todos os 
envolvidos na audiência: o preso, o 
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juiz, o representante do Ministério 
Público, a defesa, um agente da 
Polícia Federal e o relator. “O obje-
tivo é submeter os novos magistra-

A diretora do Foro 
da Justiça Federal 
de Pernambuco 
(JFPE), juíza fede-
ral Joana Carolina 
Lins Pereira, as-
sinou, na última 
sexta-feira (17), a portaria nº 
19/2017, que torna obrigatória, 

em toda a Seção Judi-
ciária de Pernambuco, 
a partir do próximo dia 
20 de março, a utili-
zação do Sistema de 
Processo Judicial eletrô-
nico – PJe  para o  ajui-

zamento e tramitação das ações 
e demais procedimentos com 

A Diretoria da Primeira Turma in-
forma que não ocorrerá sessão de 
julgamento no próximo dia 2 de 
março. O motivo é o feriado pro-
longado de Carnaval, o que difi-
culta a finalização dos processos 
aptos a serem julgados. A próxima 
sessão ordinária será no dia 9 de 
março, às 9h. 

No Carnaval, os gastos com a 
saúde aumentam significativa-
mente. São mobilizados recursos 
vultosos para atender casos de 
embriaguês, violência ou aciden-
tes decorrentes do uso exces-
sivo de álcool e drogas. Alguns 
foliões amargam prejuízos de 
diversas ordens, decorrentes 
de experiências negativas vivi-
das num período que deveria 
ser de alegria. Isso ocorre, em 
grande parte, porque a folia é o 
momento escolhido por muitos 
para extravasarem suas energias 
de qualquer modo. Durante a 
festa, algumas pessoas vivem a 
ilusão de recuperar a parcela de 
liberdade perdida no dia a dia. 
É bem verdade que a liberdade 
está intimamente ligada à saúde, 
mas não na forma de sujeição 
irresponsável aos impulsos. Para 
a folia ser saudável, o folião deve 
agir de modo a evitar situações 
que coloquem em risco sua pró-
pria existência física, emocional e 
material, bem como a das pes-
soas com as quais se relaciona. 
Mantenha vivo esse compromis-
so e tenha um bom Carnaval!

dos, em um ambiente controlado, a 
incidentes a serem superados com 
saber jurídico e equilíbrio emocio-
nal”, afirmou Cíntia Brunetta. 

classe penal, bem como trami-
tação dos inquéritos policiais 
que venham a ser instaurados a 
partir de então. A iniciativa tem 
como objetivo a automação dos 
procedimentos jurisdicionais, o 
que se traduzirá em celeridade 
e aperfeiçoamento da prestação 
de serviços na JFPE.

O XXVI Simpósio Brasileiro de 
Direito Previdenciário vai ocor-
rer nos dias 24 e 25 de março, no 
hotel Holiday Inn (Arena), no bairro 
de Lagoa Nova, em Natal - RN. A 
promoção é do Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário – IBDP, 
em parceria com a Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte (JFRN).  A 
abertura do simpósio será realiza-
da pelo desembargador federal do 
TRF5, Edilson Nobre, que tratará 
sobre “Os Desafios dos Direitos 
Fundamentais Sociais nas Reformas 
Previdenciárias”. Já a conferência de 
encerramento será de responsabili-
dade do ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Luiz Alberto 
Gurgel de Faria. O juiz federal Car-
los Wagner Dias Ferreira, por sua 
vez, estará no painel sobre “O PPP 
e a prova na Aposentadoria Espe-
cial”. Com informações da JFRN.


