
A partir de 7 de janeiro de 2020, os 
Juizados Especiais Federais (JEFs) 
passarão a funcionar em nova sede. O 
imóvel fica localizado na Avenida 
Mascarenhas de Moraes, nº 6211, na 
Imbiribeira, próximo ao Aeroporto 
Internacional dos Guararapes, local onde 
funciona a Superintendência da Infraero. 
O acordo para compartilhamento do 
espaço foi assinado em agosto, pelo 
diretor do Foro da JFPE, juiz federal 
Frederico José Pinto de Azevedo e pelo 
presidente da Infraero Hélio Paes de 
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 JFPE regulamenta atendimento durante período de recesso forense      

 

 Especialistas explicam mudanças com a  Reforma da Previdência            
As novas normas estabelecidas pela 
Emenda Constitucional n.º 103/2019, que 
modifica  o sistema de previdência social e 
estabelece regras de transição e disposições 
transitórias para trabalhadores segurados 
do Regime Geral de Previdência Social, 
servidores públicos civis e detentores de 
mandato eletivo foram apresentadas e 
debatidas no Seminário "Conhecendo a 
Nova Previdência Social: um exame sobre a 
EC n.º 103/2019”, que aconteceu na 
segunda-feira (9), e terça-feira (10), no 
auditório do edifício-sede da  JFPE. O 
evento foi promovido em parceria com o 
Núcleo Pernambuco da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região – 
Esmafe, que trouxe especialistas em Direito 
Previdenciário para esclarecer o que muda 
com a reforma da previdência. Durante os 
dois dias, foram expostos e debatidos os 
s e g u i n t e s  t e m a s :  “ C á l c u l o  p a r a  
aposentadoria e tempo de serviço. 
Requisitos e regras de transição”; com o 
advogado Alexandre  Vasconcelos ;    

Por meio da Portaria nº 163/2019, a 
Direção Foro regulamentou, nesta 
segunda-fe ira  (16) ,  o  horár io  de  
atendimento ao público na Seção Judiciária 
de Pernambuco (JFPE), durante o período 
de recesso forense, que vai de 20 de 
dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020. 
De acordo com a Portaria, durante o recesso 

2019/2020, o plantão judiciário das 
Subseções Judiciárias de Recife, Petrolina, 
Caruaru, Serra Talhada, Salgueiro, 
Garanhuns, Goiana, Palmares, Ouricuri, 
Arcoverde, Jaboatão dos Guararapes e 
Cabo de Santo Agostinho será centralizado 
na sede da Justiça Federal. O horário de 
atendimento, de segunda a quinta-feira 
será das 13 às 17h, enquanto nas sextas-
feiras será das 09h às 13h, no 1º andar, 
anexo II, sala da Seção de Contadoria, do 
edifício sede desta Seção Judiciária, com 
endereço na Av. Recife, 6250, Bairro – 
Jiquiá, Recife, PE. Aos sábados, domingos, 
feriados e nos dias 24 e 31 de dezembro de 
2019 o atendimento realizar-se-á em 
regime de sobreaviso, devendo o contato 
ser efetuado por meio do telefone do 
plantão judiciário. Durante o plantão 
judiciário são atendidos apenas pedidos de 
medida urgente, cíveis ou criminais, que 
visem a prevenir ou a evitar perecimento de 
direito ou assegurar liberdade de 
locomoção individual. O telefone do Diretor 
de Secretaria Plantonista para atendimento 
no plantão é o (81) 99971-6668.

“Questões tributárias da reforma da 
previdência”, com o juiz federal Joaquim 
Lustosa; “Uma visão geral sobre o novo 
r e g i m e ,  e  a s  n o v a s  r e g r a s  p a r a  
aposentadoria e pensão para servidores 
federais”, como juiz federal João Batista 
Lazzari; e, finalizando o evento, foram 
abordados os “Pontos controvertidos da 
reforma da previdência”, ministrado pelo 
juiz federal Flávio Lima, e “Aposentadorias 
especiais” apresentado pelo juiz federal 
Guilherme Soares Diniz.

Biblioteca da JFPE reabrirá para 
atendimento ao público após recesso      

O atendimento ao público na Biblioteca da 
JFPE, localizada no 3º andar do prédio 
anexo ao edifício-sede, será suspenso até o 
próximo dia 6 de janeiro de 2020, data que 
marca o fim do recesso forense. A suspensão 
faz-se necessária para a realização de 
serviços de melhorias no sistema de 
refrigeração do andar.  

Barros Jr.  Além da mudança dos Juizados,  
a subseção de Jaboatão dos Guararapes, 
t a m b é m  p a s s a r á  a  f u n c i o n a r ,  
posteriormente, no mesmo endereço.  Com 
a mudança para a nova sede é esperada, 
a lém da  ot imização  dos  recursos  
financeiros, a melhoria nas instalações 
físicas, que proporcionará mais conforto e 
melhores condições de trabalho para 
magistrados, servidores e colaboradores, 
assim como melhores condições de 
atendimento e de acomodação aos 
jurisdicionados.

Juizados Especiais Federais (JEFs) terão nova sede a partir de janeiro de 2020                     

Varas Federais concluem migração de processos físicos para PJe                    

Em cumprimento à Resolução do Pleno nº 
3/2018, todas as varas federais que 
compõem a 5ª Região devem estar com 
todos os seus processos físicos digitalizados 
e migrados do sistema Tebas para o sistema 
de Processo Judicial Eletrônico (PJE), até o 
dia 19 de dezembro de 2019. Diante da 
necessidade de cumprimento das metas, as 
varas estão realizando mutirões com 
servid0res e terceirizados para conclusão 
da digitalização de 100% dos seus processos 
físicos.Até esta segunda-feira (16), 20 varas 
concluíram a migração dos processos, e po-

dem ser consideradas 100% digitais. São 
elas: No Recife, as 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 10ª, 11ª, 
12ª e 21ª Varas, e nas subseções, a 29ª vara, 
em Jaboatão, as 8ª e 17ª Varas, em 
Petrolina, 16ª e 37ª Varas, em Caruaru, 
23ª, 27ª, em Ouricuri, 28ª Arcoverde, 27ª, 
em Ouricuri, além das 18ª e 38ª Varas, 
localizadas em Serra Talhada. Vale 
ressaltar que a 36ª Vara, em Recife, já é 
totalmente digital desde 2017. De acordo 
com o diretor do Foro da JFPE, juiz federal 
Frederico José Pinto de Azevedo, “como o 
trabalho de digitalização dos processos está 
na fase final para toda a Região, a partir de 
agora, até o início do recesso, vamos 
divulgar todas as varas que concluíram seus 
trabalhos de migração e tornaram-se 100% 
digitais”. Do restante das varas  do interior 
e RMR que ainda não totalizaram a 
migração, a maioria encontra-se com cerca 
de 99% dos seus processos digitalizados. 
Das 16 varas do Recife, apenas quatro estão 
com menos de 94% de processos 
concluídos. 
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