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A Seção de Patrimônio promoveu, no 
dia 15, sessão para desfazimento de 
bens considerados inservíveis para os 
trabalhos da JFPE. Compareceram à 
sessão os representantes da Prefeitura 
de Abreu e Lima e as entidades filan- 
trópicas Movimento Social e Cultural 
Cores do Amanhã, Grupo de Trabalhos 

e Prevenção Posithivo (GTP+) e Ação 
Social Paróquia dos Palmares. De 
acordo com o Edital nº1/2017, órgãos 
públicos teriam prioridade para o 
recebimento dos bens, de modo que a 
Prefeitura escolheu o lote 2. Os outros 2 
lotes foram sorteados para a Paróquia 
dos Palmares e para o GTP +.

Duas varas federais em 
inspeção no mês de fevereiro

  
Centro de Conciliação é instalado na Subseção de Petrolina

m outubro de 2015, a JFPE 
instalava seu Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania E

(CEJUSC) no edifício-sede, na cidade do 
Recife. No último dia 10 de fevereiro, foi 
a vez de a Subseção de Petrolina receber 
seu próprio CEJUSC, com o próposito de 
atenter as  cidades de Afrânio,  
Dormentes, Lagoa Grande, Petrolina e 
Santa Maria da Boa Vista. A instalação 
contou com a presença do ministro do 
STJ, Marcelo Navarro, do presidente do 
TRF5, desembargador Rogério Fialho, 
do Corregedor-Regional do TRF5 e 
C o o r d e n a d o r  d a  C o n c i l i a ç ã o ,  
desembargador federal Fernando Braga 
Damasceno, do desembargador federal 
do TRF5 Élio Wanderley, da Diretora do 
Foro da JFPE, juíza federal Joana 
Carolina Lins Pereira, dos juízes federais 
Arthur Napoleão e Thalynni Passos, da 
procuradora do MPF, Mara Oliveira, do 
tenente coronel Welton Gomes, do 
prefeito do município de Petrolina, 
Miguel Coelho, e do representante da 
OAB em Petrolina, Alexandre Torres. O 
juiz federal titular da 17ª Vara Federal e 
diretor da Subseção de Petrolina, Arthur 

O juiz federal titular da 18ª Vara, 
Bernardo Ferraz, juntamente com 
servidores e representantes do IPA local 
visitaram a estação experimental do 
Instituto Agronômico de PE (IPA) de 
Serra Talhada e uma fazenda da região. 
A finalidade da visita foi conhecer, na 
prática, os métodos de plantio e a 
realidade dos trabalhadores rurais. 

A JFPE promove, no período de 13 a 17 
de fevereiro, inspeções em duas varas: 
15ª e 36ª. Nesse período, não serão 
concedidas férias aos servidores 
lotados na vara em inspeção, nem será 
interrompida a distribuição de 
processos. Também não haverá 
expediente destinado ao público ou 
realização de audiências, a não ser no 
caso de medidas, procedimentos e 
ações que se destinem a evitar pere-
cimento de direitos ou assegurar a 
liberdade de locomoção. Para não 
causar prejuízo aos envolvidos em 
ações judiciais, os prazos processuais 
serão suspensos, sendo devolvidos às 
partes após o término das atividades. 
Os juízes são responsáveis pelas 
inspeções de suas respectivas varas. 
Suas atribuições, no período indica- 
do, são: conferir se os autos, livros, 
fichários, registros e papéis findos ou 
em andamento estão em ordem, entre 
outras medidas, a fim de garantir o 
bom funcionamento da vara.

No dia 14, a diretora do Foro da JFPE, Joana 
Carolina Lins, a diretora adm.  da JFPE, 
Izabel Furtado, e o diretor de Adm. Predial, 
Josemar Melo, compareceram ao IPHAN, 
para tratar de solicitação do Sintrajuf/PE. A 
JFPE foi recebida pela superintendente do 
IPHAN (PE), Renata Borba. O sindicato 
havia solicitado à Direção do Foro uma 
solução para a questão do estacionamento 
dos servidores lotados nos JEFs. O Sintrajuf 
adiantou que existe um terreno da antiga 
RFFSA que poderia ser utilizado como 
estacionamento. A Direção do Foro, através 
de consulta à SPU, foi informada de que o 
imóvel havia sido cedido ao Iphan, o que 
motivou a visita ao Instituto. Durante a 
reunião, Renata explicou que aguarda para 
os próximos meses a liberação de verba 
para reforma do imóvel em questão. Caso a 
verba seja liberada, o Iphan se comprome- 
teu a, após a reforma, ceder algumas vagas 
de estacionamento para uso dos servido- 
res dos JEFs. No caso de não haver a 
liberação da quantia para a reforma, porém, 
o Iphan adiantou que abrirá mão do terreno 
p a ra  q u e  a  J F P E  o  u t i l i z e  c o m o  
estacionamento.

Direção do Foro busca solução 
para estacionamento dos JEFs 

Napoleão Teixeira Filho, iniciou a 
abertura da instalação. Em seguida, o 
presidente do TRF5, Rogério Fialho 
Moreira, falou sobre o significado da 
instalação para o exercício da cidadania. A 
placa foi então descerrada e os presentes 
seguiram para o auditório, local em que 
foram realizadas duas palestras acerca do 
tema conciliação: a primeira, proferida 

pelo ministro do STJ, Marcelo Navarro, e 
presidida pela diretora do Foro da JFPE, 
Joana Carolina, tratou do tema “Meios 
Consensuais de Resolução de Conflitos”. 
P a r a  f i n a l i z a r  a  i n s t a l a ç ã o ,  a  
coordenadora do Núcleo de Conciliação 
da JFPE, juíza federal Nilcéa Maggi, 
palestrou sobre “O papel do CEJUSC na 
mediação junto à Justiça Federal”.  

Patrimônio da JFPE doa três lotes de materiais inservíveis
  

Em Serra Talhada, juiz federal conhece IPA e métodos de plantio
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