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N a  é p o c a  n a t a l i n a ,  t e m p o  d e  
solidariedade e alegria, é fácil fazer uma 
criança sorrir. A JFPE abre pelo quarto 
ano consecutivo o Sistema de Adoção de 
Cartas de Natal, para tornar o Natal de 
algumas crianças mais feliz. Os 
interessados em participar deverão 
“adotar” uma cartinha e entregar o 

presente no hall do edifício-sede até o dia 
22 de dezembro. Para acessar esse 
aplicativo e participar da campanha das 
cartas do Correios e das cartas dos filhos 
dos funcionários terceirizados, basta 
acessar a intranet da JFPE. Adote quantas 
cartas quiser e ajude a tornar este Natal 
ainda mais feliz para muitas famílias.

Júri contra quarto acusado de assassinato
 do promotor Thiago Faria

 TRF5 empossa três juízes federais substitutos para JFPE 

Neste Natal, faça uma criança mais feliz na campanha de Natal da JFPE

C h e g a m  à  J u s t i ç a  Fe d e r a l  e m  
Pernambuco (JFPE) três novos juízes 
substitutos, empossados no dia 7 de 
dezembro pelo presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região (TRF5), 
Rogério Fialho Moreira. A solenidade 
aconteceu no auditório do Pleno do 
TRF5, onde mais 13 magistrados 
aprovados no XIII Concurso Público 
para Provimento de Cargos de Juiz 
Federal Substituto foram nomeados 
para atuar nas seções judiciárias da 5ª 
Região. Augusto César de Carvalho Leal 
(primeiro colocado no concurso) foi 
lotado na 1ª Vara Federal, no Recife; 
Lianne Pereira da Motta Pires Oliveira, 
na 25ª, em Goiana; e Katherine Bezerra 
Carvalho de Melo, na 31ª, em Caruaru. 
Augusto discursou em nome dos novos 
magistrados, e, em sua fala, declarou 
que “mais do que pela aprovação no 
difícil concurso, somente seremos 
realmente merecedores da realização 
d e s s e  s o n h o  s e  b u s c a r m o s ,  
incansavelmente,  concretizar as 
promessas da Constituição e, com elas, 
os legítimos sonhos, não raramente 
sufocados e silenciados, de quem, 

No próximo dia 20/12 (terça),  inicia o 
recesso forense da JFPE, se estendendo 
até o dia 06/01/2017. Durante esse pe-
ríodo, as atividades do órgão terão funci- 
onamento em regime de plantão com 
atendimento para pedidos de relaxamen-
to de prisão e de busca domiciliar e 
apreensão, desde que comprovada urgên-

A JFPE realiza júri popular para julgar 
José Maria Domingos Cavalcante, 
acusado de ser um dos cinco 
envolvidos no assassinato do 
Promotor de Justiça, Thiago Faria 
Soares. A sessão do Tribunal do Júri, 
que acontece no 10º andar do 
edifício-sede da JFPE, no bairro do 
Jiquiá, inicia a partir do dia 12 de 
dezembro. O julgamento será 
presidido pelo Juízo da 36ª Vara 
Federal. Cavalcante é acusado de 
homicídio doloso (art. 121 do Código 
Penal - CP) e pela tentativa de 
homicídio contra Mysheva Freire 
Ferrão Martins e Adautivo Elias 
Martins (Art. 121 c/c Art. 14 do CP). O 
acusado seria julgado em júri popular 
realizado no mês de outubro, junto 
com os outros três acusados do crime, 
c o n t u d o ,  d e v i d o  à  a u s ê n c i a  
injustificada do seu advogado, no 
primeiro dia da sessão, o Juízo da 36ª 
Va r a  Fe d e r a l  d e t e r m i n o u  o  
desmembramento do julgamento 
para Cavalcante.

O CEJUSC, localizado na sede da JFPE, 
participou da Semana Nacional de 
Conciliação, promovida, anualmente, 
pelo CNJ. O evento ocorreu no período 
de 21 de novembro a 2 de dezembro de 
2016 e, ao longo dessas duas semanas, 
foram realizados mutirões (processual e 
pré-processual) envolvendo a Caixa 
Econômica Federal e jurisdicionados 
com dificuldades financeiras, referen- 
tes a contratos celebrados com a 
instituição. Compareceram às audiên- 
cias 268 jurisdicionados. Conseguiu-se, 
com as técnicas da conciliação, 140 
acordos, recuperando-se o montante de 
R$ 2.466.424,35. É oportuno lembrar 
que, com este movimento da mudança 
da cultura demandista para o de 
autocomposição, com foco no diálogo e 
na paz, dando-se prevalência aos 
acordos pré-processuais, obteve-se, no 
mutirão de setembro/outubro do 
corrente ano, 185 acordos, o que, 
somado ao resultado supramencionado 
(140 acordos), totaliza 325 acordos 
neste curto período de setembro a 
dezembro de 2016. Evitou-se, no 
mínimo, a propositura 325 ações. 

JFPE celebra 140 acordos na 
Semana Nacional da Conciliação  

muitas vezes, não sabe ter sequer o 
direito de sonhar”. Na ocasião, estavam 
presentes a diretora do Foro da JFPE, 
juíza federal Joana Carolina Lins Pereira, 
e os juízes titulares Frederico José Pinto 
de Azevedo (3ª Vara Federal),César 
Arthur Cavalcanti de Carvalho (13ª Vara 

Federal), Thalynni Maria de Lavor 
Passos (8ª Vara Federal), Rodrigo 
Vasconcelos Coelho de Araújo (35ª 
Vara Federal), Madja de Sousa Moura 
Florêncio (32ª Vara Federal) e 
Bernardo Monteiro Ferraz (18ª Vara 
Federal).

cia, representação para prisão preventi- 
va ou temporária e demais pedidos de 
medida urgente, cíveis ou criminais, que 
visem prevenir ou evitar perecimento de 
direito ou assegurar a liberdade de 
locomoção.  As  at ividades serão 
reiniciadas em 07/01/2017. O recesso 
forense é fixado pela Lei nº 5.010/1966.

Recesso forense da JFPE inicia no próximo dia 20


