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A partir de 01/02, a 34ª Vara Fede-

ral, situada no Cabo de Santo Agos-

tinho, inicia o cadastramento de en-

tidades com destinação social, 

interessadas em acolher  prestado-

res de serviços gratuitos e de se 

beneficiar de recursos com origem na 

prestação pecuniária. Para reali-

zar o cadastro, é necessário compa-

recer à Vara, localizada no Lotea-

mento Pinzón. Mais informações pelo 

e-mail direcao34@jfpe.jus.br ou pelo 

t e l e f o n e  ( 8 1 )  3 2 1 3 - 6 7 0 0 .     

uso do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) para Opropositura e tramitação 

de ações cíveis passa a ser obriga- 
tório por determinação da  Portaria 
nº 8/2014 da Direção do Foro. Ain- 
da de acordo com a portaria, algu-

mas ações estão excetuadas da obriga-
toriedade: as de Execuções Fiscais e as 
causas de competência dos JEFs. As 
primeiras continuam a ser propostas 
em meio físico e as últimas, utilizando-
se o Sistema Creta. Fica facultada a uti- 
lização do sistema para propor ações

cíveis em que haja dependência do 
processo em tramitação, cuja inicial foi 
distribuída em meio físico, com 
exceção das classes “Procedimento 
Ordinário” e “Mandado de Segurança”, 
cuja propositura é obrigatória através 
do Processo Judicial Eletrônico. Cada 

subseção da SJPE possui um prazo para 
utilização obrigatória do sistema PJe: 
para as varas instaladas no Recife, o 
prazo é o dia 27/01/2014; para as 
Subseções de Jaboatão dos Guararapes 
e do Cabo de Santo Agostinho, a data 
limite é 24/02/2014 e para as demais 
subseções, o prazo limite se estende  
até o dia 24/03/2014.

Uso do PJe torna-se obrigatório para processos cíveis na JFPE 

Na última terça-feira (21), o diretor do 
Foro da SJPE, Frederico José Pinto de 
Azevedo, em companhia do juiz federal 
titular da 26ª Vara Federal, Rodrigo 
Vasconcelos Coelho de Araújo, da 
diretora da Secretaria Administrativa da 
JFPE, Izabel Furtado e do diretor de 
Administração Predial, Josemar Melo, 
visitaram as futuras instalações da 
Subseção de Palmares. A visita teve a 
finalidade de acompanhar o cronograma 
e o andamento das obras da nova sede, 
que será instalada no Engenho Quilombo 
dos Palmares, terreno de número 555, 
em frente ao novo Hospital Regional de 
Palmares. 

E s t ã o  d i s p o n í v e i s  p a r a  o s  
participantes os certificados dos 
cursos "Lavagem de Dinheiro e Crime 
Organizado", "Direito da Informática" 
e "Direito Previdenciário", realizados 
em 2013. O documento deve ser 
solicitado no Setor de Treinamento, 
localizado no 3º andar do Anexo 2 do 
edifício-sede da JFPE. Os certificados  
também podem ser retirados por 
terceiros. Já o certificado do curso 
"Direito da Informática" encontra-se 
disponível para emissão no portal da 
JFPE. Para solicitá-lo, o participante 
deve informar o número do CPF no 
formulário do site e realizar a 
i m p r e s s ã o  d o  d o c u m e n t o .

s Subseções de Serra Talhada e 
de Palmares receberam novos Ajuízes titulares: no dia 8 de 

janeiro deste ano, os juízes Gilton 
Batista Brito e Rodrigo Vasconcelos 
Coelho de Araújo foram promovidos e 
tomaram posse no cargo no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região (TRF5), 
juntamente com outros oito magistra- 
dos que  atuarão nas demais Seções 
Judiciárias da 5ª Região. O magistrado 
Gilton Brito era substituto da 7ª Vara da 
Justiça Federal em Sergipe (JFSE), e já 
atuou nas 14ª e 23ª Varas Federais de 
Pernambuco. Promovido a titular por 
critério de antiguidade, o magis-
trado atua agora na  18ª Vara, situada 
em Serra Talhada. O juiz Rodrigo Vas-
concelos já atuava na SJPE, como substi-
tuto da 19ª Vara. Desde o dia 8 de ja-
neiro, quando foi promovido por cri-
tério de merecimento, passou a atuar na 
26ª Vara, situada em Palmares. As juízas 
Ethel Francisco Ribeiro e Flavia Tavares 
Dantas, substitutas da 4ª e da 13ª Varas 
da JFPE, seguem para JFPB, onde 
assumem a titularidade de varas.

Gilton Batista Brito passa a ser titular 
da 18ª Vara Federal, em Serra Talhada

Rodrigo Vasconcelos assume a 26ª 
Vara Federal, em Palmares

Direção do Foro visita futuras
instalações da Subseção de Palmares  

Certificados de cursos 
2013 já disponíveis   

34ª vara cadastra entidades

 A juíza Flávia Dantas assume a 15ª 
Vara Federal na JFPB 

 A magistrada Ethel Ribeiro passa a 
ser titular da 11ª Vara da JFPB


	Página 1

