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Centro de Inteligência da JFPE concorre  ao Prêmio Innovare             
Com um projeto voltado para a eficiência no 
envio das relações de óbitos pelos Cartórios 
ao INSS, o Centro de Inteligência da Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE) é um dos 
classificados na segunda fase do Prêmio 
Innovare. O coordenador do Centro de 
Inteligência, juiz federal Luiz Bispo da Silva 
Neto, juntamente com os juízes federais e 
membros do Centro, Frederico Azevedo 
(diretor do Foro da JFPE) e Cesar Arthur 
Cavalcanti,  receberam a visita do 
representante da comissão julgadora para a 
etapa de entrevistas.  Iniciado em novembro 
de 2018, em parceria com a Corregedoria do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) 
e com o INSS, a medida para maior rapidez 
no envio das relações de óbito foi tomada 
após constatação de que a demora de 
encaminhamento ao INSS gera pagamentos 
indevidos a pessoas já falecidas. A partir da 
determinação do TJPE para envio das 
relações de óbitos em 24 horas, foi 
observada uma redução drástica do prazo 

  O especialista em privacidade e proteção 
de dados, Marcílio Braz Júnior proferiu, no 
dia 13 de maio, na sede JFPE, palestra para 
apresentar uma visão geral acerca da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 
13.709/2018). O evento, que reuniu juízes 
federais, servidores e advogados, foi 
promovido pelo Núcleo Seccional de 
Pernambuco da Escola de Magistratura Fe-

deral da 5ª Região (Esmafe), coordenado 
pela juíza federal Danielle Cavalcanti. 
Embora não se tenha ainda a certeza se a 
LGPD entrará em vigor em 2020, o fato é 
que a iniciativa coloca o Brasil lado a lado 
c o m  o s  p a í s e s  a v a n ç a d o s  n a  
regulamentação e proteção do uso e 
transferência de dados. Saiba mais no 
Portal e Intranet da JFPE. 

Diretores da JFPE participam de capacitação                
A JFPE promove, nos dias 4 e 5 de junho, 

curso sobre “Aposentadoria Especial”. A 

capacitação é destinada a servidores que 

trabalham nos JEFs, TRs, e Varas Cíveis,  

que não tenham familiaridade com o 

tema. O treinamento será realizado das 

13h  às 17h, no auditório do terceiro andar 

do Anexo I. Os interessados poderão fazer 

a inscrição até o dia 27 de maio, pela 

Intranet.

em que a informação chega ao INSS, 
permitindo a cessação eficaz do benefício 
antes recebido pelo morto. Só nos três 
primeiros meses de atuação do provimento, 
a economia alcançada pelo INSS em 
Pernambuco foi superior a R$ 11 milhões. 
Em 2016, havia mais de 100 mil pessoas 
falecidas recebendo benefícios. Caso 
adotado nacionalmente, a economia anual 
prevista pelo INSS é superior a R$ 1 bilhão.

Grupo Especial de Segurança (GES) garante qualificação contínua dos agentes  da JFPE   

Com o objetivo de garantir o treinamento 
constante dos seus oficiais de segurança, a 
JFPE criou, por meio da Portaria n. 149 
/2018, o Grupo Especial de Segurança 
(GES). O grupo, atualmente, conta com  
nove integrantes, selecionados a partir de 
critérios técnicos, psicológicos e de 
verificação de conduta pregressa, mediante 
ação conjunta do diretor do Foro, Frederico 
Jose Pinto de Azevedo, dos juízes federais 
Tiago Antunes de Aguiar e César Arthur e o 
diretor do Núcleo Administrativo, Josemar 
Melo. De acordo com o juiz federal Tiago 

Antunes Aguiar, a ideia é de que o exercício 
das atividades sensíveis de segurança e 
inteligência sejam exercidas por pessoas 
capacitadas, inclusive no que se refere à 
habilitação e porte funcional de arma de 
fogo, destacando os requisitos explicitados 
na Portaria de criação do GES. “O ingresso 
do agente de segurança no GES ou na sua 
suplência ficará sempre adstrita à prévia 
análise técnica e psicológica do servidor, 
com parecer conjunto do Chefe da 
Administração Predial, do juiz federal 
coordenador do grupo, do juiz federal 

coordenador do serviço destacado de 
inteligência e, aprovação, do diretor do 
foro”. O GES já promoveu capacitações em 
parceria com o Exército e Polícia Federal, a 
exemplo dos cursos de Segurança de 
Autoridades, ministrado em Brasília pela 
Polícia do Exército e pelo Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da 
República – GSI,  capacitações de 
armamento e tiro, e Domínio e Submissão de 
Pessoas, ministrado pela Superintendência 
da Polícia Federal de Pernambuco em 
dezembro de 2018.

JFPE promove curso sobre 
“Aposentadoria Especial”               

Entre os dias 14 e 17 de maio, os diretores e 
diretoras de Secretaria das Varas, 
Administrativa e de Núcleo, participaram 
do curso de  Análise de Perfil, como parte do 
programa de Desenvolvimento Gerencial. O 
curso foi ministrado pelas servidoras da 
JFRN, Anna Patrícia Granjeiro Santos, 
Maria Ubetânia Alves Monteiro, Odeleide 
Trindade e Shirley Magnólia Oliveira. As 
palestrantes discorreram sobre os 
diferentes perfis comportamentais dos 
profissionais, adaptações no ambiente de 
trabalho e postura dos gestores diante dos 
diferentes temperamentos a serem geridos 
em equipe, trabalhando de forma para que 

cada servidor atue conhecendo mais as 
suas características e as suas aptidões. “Os 
principais perfis são: Dominante, 
Influente, Estável e Conforme, e podem ser 
alternados de acordo com as situações. A 
palavra é flexibilidade”, explicaram. De 
a c o r d o  c o m  o  p r o g r a m a  d e  
Desenvolvimento Gerencial, durante o ano 
de 2019, cada gestor deverá cumprir a carga 
horária de 30 horas. Assim, ainda serão 
o f e r e c i d o s  c u r s o s  e m  E A D  p a r a  
complementação, de acordo com a Lei 
11.416/2006, que prevê treinamentos 
dessa natureza a cada dois anos para 
aqueles que exercem função gerencial. 
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