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dação José Silveira) e Ginalva Maria 
dos Santos (CS Gestão e Serviço).
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Visita
Esteve em visita à nossa Biblioteca, 

no último dia 5 de março, a bibliotecá-
ria da Seção Judiciária de Roraima, Sara 
Torres (foto acima)

A servidora está passando suas férias 
em Salvador e foi recebida pela super-
visora da Biblioteca, Luzineide Oliveira, 
que mostrou as nossas instalações para 
a colega. 

Sara tomou posse há um mês e visi-
tou a biblioteca da nossa Seccional com 
dois objetivos: conhecer as instalações 
existentes aqui, pois a Seccional de Ro-
raima  terá uma nova sede em alguns 
anos e é necessário pensar, desde já, em 
toda a estrutura física da futura bibliote-
ca; e obter informações sobre produtos 
e serviços que podem ser oferecidos por 
uma biblioteca jurídica. 

Segundo Sara, a visita foi satisfatória, 
pois ela precisava se inteirar melhor das 
atividades das bibliotecas integrantes do 
TRF1. A biblioteca da Seção Judiciária 
de Roraima está em fase de reestrutu-
ração: uma parte do acervo está sendo 
inserida no sistema da biblioteca, come-
çam a ser delineados novos serviços para 
os usuários e também inicia-se a criação 
do Memorial daquela Seção Judiciária.

Servidores têm curso abordando
“Temas Aplicados e Relevantes 

Sobre Contratação Pública” 
Várias questões, com foco no direito administra-

tivo, foram abordadas no Curso in company organi-
zado pela empresa Zênite: “Temas Aplicados e Re-
levantes Sobre Contratação Pública, que aconteceu 
no período de 9 a 11 de março de 2015, no audi-
tório, desta Seção Judiciária. O curso foi oferecido 
para cerca de 30 servidores.

Entre as questões enfocadas pode-se citar:a) 
Dispensa e inexigibilidade de licitação, instrução 
do procedimento e fiscalização dos contratos; b) 
Sistema de Registro de Preços de Acordo com as 
novidades do Decreto nº 8250/2014, que alterou 
o Decreto nº 7892/13 e as orientações do TCU; c) 
alterações qualitativas e quantitativas- cabimentos 
e limites; d) revisão, reajuste e repactuação. 

Os servidores tiveram con-
tato com farta jurisprudência 
do TCU, o que contribuiu para 
o conhecimento aprofundado 
da matéria por todos partici-
pantes do curso.

Foi notório o interesse dos 
presentes, tendo em vista os 
inúmeros questionamentos for-
mulados, sendo todos eles pron-
tamente respondidos pelos ins-
trutores: José Anacleto Abduch 
Santos, procurador do Estado do Paraná, e Solange Afonso de Lima, mestre em Direito 
Econômico e Socioambiental.

Iniciadas atividades
de incentivo à cultura 
da pausa preventiva
na Primeira Região

O TRF da 1ª 
Região, por meio 
das Secretarias de 
Recursos Humanos 
(Secre) e do Bem-
-Estar Social (Se-
cbe), deu início a 
uma série de ativi-
dades de incentivo 
à cultura da pausa preventiva às doen-
ças ocupacionais durante a jornada de 
trabalho.

Foi enviada a todo o corpo funcional 
do Tribunal, das seções e subseções, a 
“Cartilha de Orientação Ergonômica”, 
contendo instruções que se destinam 
a auxiliar os servidores que trabalham 
continuamente em meio eletrônico, com 
tarefas como digitação e gerenciamen-
to de processos eletrônicos – utilizando 
sistemas como o Processo Judicial Ele-
trônico (PJe) e o Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI).

A ação está em consonância com o 
previsto na Portaria Presi nº 29, de 12 
de fevereiro de 2015, que recomenda a 
realização de 10 minutos de atividades 
alternativas a cada 50 trabalhados dire-
tamente no meio eletrônico.

A nova norma pode ajudar a evitar a 
ocorrência de Lesão por Esforço Repetiti-
vo (Ler), uma das maiores causas de do-
enças relacionadas ao sistema musculo-
esquelético e de afastamento do trabalho 
no TRF1 nos dias atuais, de acordo com 
informações da Divisão de Saúde Ocupa-
cional (Disao) do Tribunal.

Mais informações sobre a cartilha po-
dem ser obtidas pelo e-mail qualidadede-
vida@trf1.jus.br.

Novo Código de Processo Civil 
será sancionado pela Presidência

 A presidente da República sanciona-
rá nesta segunda-feira, o texto do novo 
Código de Processo Civil, aprovado pelo 
Congresso em dezembro do ano passado.

Elaborado por uma comissão de juris-
tas, o texto promete agilizar o andamento 
dos processos judiciais, trazer mais igual-
dade nas decisões em casos idênticos e 
aprimorar a cooperação entre as partes, 
juízes e advogados.

Na visão do advogado Paulo Cezar Pi-
nheiro Carneiro, jurista especializado no 
tema que participou de todas as fases de 
elaboração e revisão do texto no Congres-
so, a codificação tem potencial de fazer 
todas as modificações sem comprometer 
o direito à ampla defesa e ao contraditó-
rio, garantidos pela Constituição.

"A finalidade maior do novo Código 
foi diminuir de um lado o tempo de du-
ração do processo. Ao lado disso, quis 
prestigiar a isonomia, em igualdade de 
decisões sobre o mesmo tema jurídico, 
mantendo as garantias constitucionais", 
explica Carneiro.

Entre as inovações do novo Código 
estão o julgamento de causas por ordem 
cronológica; a audiência de conciliação no 
início do processo para tentar um acordo e 
evitar abertura de ação judicial; a cobran-
ça de multa para quem entrar com muitos 
recursos seguidos; e a determinação de 
que decisões de tribunais superiores de-
vem orientar casos semelhantes.

Menos recursos - Dentre as inovações 
para dar maior celeridade à tramitação 
dos processos de natureza civil, destaca-
-se a redução do número de recursos pos-
síveis durante o processo.

Se antes a defesa podia questionar 
qualquer decisão do juiz, incluindo a pró-
pria tramitação da ação, por meio dos 
agravos de instrumento, agora todos os 
argumentos são concentrados numa úni-
ca peça. “Só em hipóteses excepcionalís-
simas serão aceitos agravos de instrumen-
to. As hipóteses em que hoje são usados 
ficarão para o recurso de apelação no final 
do processo”, explica Paulo Carneiro.

Apesar de o novo Código reduzir as 
possibilidades de recursos, Carneiro asse-
gura que o texto não prejudicará a defesa 
dos réus. “[O número de recursos previs-
tos no novo CPC] é mais que suficiente. O 
número de recursos vale para você e para 
a outra parte. O que fizemos foi simplifi-
car a metodologia para evitar que o pro-
cesso fique parando toda hora. E a pes-
soa continuar com o direito a ter acesso 
à segunda instância, ao STJ e ao STF”.

Mais igualdade - Outra inovação, vol-
tada para a isonomia dos processos, é a 
criação de um mecanismo chamado “in-
cidente de resolução de demandas repe-
titivas”.

O dispositivo servirá para resolver mi-
lhares de demandas idênticas que trami-
tam nos tribunais relativos, por exemplo, 
a serviços telefônicos, rendimento da 
poupança, controvérsias tributárias. As-
sim que identificada uma causa assim, a 
Justiça poderá fixar uma tese jurídica que 
passe a valer para todos os casos.

“É difícil para a população entender 
quando uma pessoa ganha um mesmo 
tema e outra não sai vitoriosa. Esse pres-
tígio da jurisprudência traz uma certa 
segurança jurídica, no sentido de que a 
pessoa sabe se pode ou não buscar aque-
le direito”, justifica Carneiro.


