
Nesta quinta-feira (10), os magistrados 

federais Frederico José Pinto de Azevedo, 

diretor do Foro da JFPE, Cesar Arthur 

Cavalcanti, vice-diretor do Foro e titular 

da 13ª Vara Criminal, e Luiz Bispo da Silva 

Neto, titular da 20ª Vara, em Salgueiro, 

p a r t i c i p a r a m d e  r e u n i ã o  c o m o  

governador do Estado, Paulo Câmara, e 

com o novo secretariado, para discutir os 

rumos do programa Pacto Pela Vida 

(PPV), que visa reduzir os números da 

Ano 14 - Edição 199 - quinta-feira, 17 de janeiro de 2019

Jornal Quinzenal produzido pela Seção de Comunicação Social
Redação: Christine Matos, Juliana Sá, Thaís Inda

E-mail: comunica@jfpe.jus.br
Jornalista responsável: Juliana Sá

Fotos: Ascom JFPE

 TRF5 estende atendimento de psicólogos  para servidores da JFPE   

 

 JFPE vai destinar R$ 600 mil de recursos oriundos de cumprimento de pena           
A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE), 
por meio da 36ª Vara Federal, vai destinar 
R$ 600 mil para instituições públicas ou 
privadas sem fins lucrativos, previamente 
conveniadas com a Justiça Federal, e para 
órgãos e entidades que prestam atividades 
de caráter essencial à segurança pública, 
educação e saúde, que atendam às áreas 
vitais de relevante cunho social. Os recursos 
são provenientes de prestação pecuniária, 
relativa ao cumprimento de pena ou medida 
alternativa, vinculados ao Juízo da 36ª Vara 
Federal Criminal da Seção Judiciária de 
Pernambuco. Esta é a terceira edição do 
projeto, que tem por objetivo destinar os 
recursos provenientes das prestações 
pecuniárias fixadas como condição de 
suspensão condicional do processo ou 
transação penal, bem como da pena 
restritiva de direitos de prestação 
pecuniária, depositados na conta judicial 
vinculada à 36ª Vara. Para participar do 
programa é necessário se inscrever, 
presencialmente, na 36ª Vara (4º andar do 

Por meio de decisão do Comitê de Gestão de 
Pessoas do TRF5, os servidores da SJPE 
podem contar com acompanhamento 
psicológico dos profissionais cadastrados 
pelo Núcleo de Assistência à Saúde do 
Tribunal. O Acesso à rede credenciada é 
facultado aos magistrados, servidores 
ativos e inativos, pensionistas e respectivos 
dependentes. Os pacientes serão atendidos 
nas dependências do credenciado, 
mediante apresentação da carteira 
funcional.  O credenciado compromete-se

 a praticar para os magistrados, servidores e 
seus dependentes, o valor da consulta 
correspondente ao l imite inferior 
constante na tabela de honorários 
profissionais do Conselho Federal de 
Psicologia. O interessado custeará suas 
despesas, efetuando o pagamento dos 
serviços prestados diretamente ao 
profissional credenciado, sem qualquer 
intermediação. Mais informações, como 
lista de credenciados e tabela de valores, 
e s t ã o  d i s p o n í v e i s  n a  I n t r a n e t .  

ONG de apoio a soropositivos recebe automóvel da JFPE             
Na última sexta-feira (11), a JFPE realizou 

um sorteio para doação de um automóvel 

S10, ano 1997, considerado inservível 

para os trabalhos da Justiça Federal de 

Primeiro Grau em Pernambuco. A 

instituição vencedora foi o Grupo de 

Trabalhos em Prevenção Posithivo 

(GTP+), que atua, há 18 anos, com ações 

socioeducativas voltadas para cidadania,  

prevenção e qualidade de vida para 

 pessoas com HIV/AIDS. De acordo com o 

representante da ONG, Sérgio Araújo, a 

instituição mantém projetos de educação 

e prevenção, nas ruas, com profissionais 

do sexo homossexuais e transexuais, e nos 

presídios. “Vamos avaliar as condições do 

veículo para ver se podemos utilizá-lo no 

transporte ou vendemos para custear os 

gastos como aluguel e contas de luz e água. 

Será muito útil”. 

edifício-sede, que fica na Avenida Recife, nº 
6.250, no bairro do Jiquiá, Recife), no 
período de 10 de janeiro a 15 de fevereiro de 
2019, das 9h às 17h. Cada entidade ou órgão, 
que tiver a documentação para habilitação 
aprovada, deverá apresentar apenas um 
projeto. Serão aprovados 15, cada um no 
valor máximo de repasse de recursos na 
ordem de R$ 40 mil.  Os requisitos para 
inscrição estão descritos no Edital, que pode 
ser acessado na página da JFPE.

Cejusc realiza 1º mutirão de 2019    

A partir do dia 28 de janeiro ao dia 1º de 
fevereiro, o Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos (Cejusc) realiza, em parceria com a 
Caixa Econômica Federal, Empresa Gestora 
de Ativos (EMGEA) e Ministério Público 
Federal (MPF), a primeira rodada de 
conciliações referentes ao Projeto Prédio-
Caixão do ano de 2019.   Durante o período, 
e s t ã o  d e s i g n a d a s  2 0 0  a u d i ê n c i a s  
conciliatórias, envolvendo ocupantes e 
mutuários de diversos prédios do Recife e 
Região Metropolitana. Em 2018, foram 
realizadas mais de 1600 audiências 
referentes ao projeto prédio-caixão, 
consolidando mais de 1 mil acordos e 
gerando um montante de mais de R$ 20 
milhões de negociados. 

 JFPE garante economia  aos cofres do INSS           

Graças a ação conjunta do Centro de 
Inteligência da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE) e do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (TJPE), os cartórios 
de Pernambuco passaram a cumprir, desde 
novembro de 2018, o Provimento n.º 
009/2018 do TJPE, que reduz o prazo para 
que Oficiais do Registro Civil de Pessoas 
Naturais do Estado de Pernambuco 

remetam a comunicação dos óbitos ao  
INSS, registrados na Serventia, no prazo de 
24 horas. A iniciativa, que tem como 
objetivo evitar o pagamento de benefícios a 
pessoas falecidas, já representou uma 
economia aos cofres do INSS de cerca de 
R$ 2,4 milhões apenas em Pernambuco. Os 
dados foram repassados pelo Sistema 
Nacional de Informações de Registro Civil 
(SIRC) no INSS na última quarta-feira 
(09). A ideia será encaminhada ao Centro 
Nacional de Inteligência da Justiça 
Federal, com o intuito de implementar 
idêntica medida nacionalmente, visando 
amenizar os prejuízos do Sistema de 
P r e v i d ê n c i a  S o c i a l  g e r a d o s  p o r  
pagamentos indevidos.

violência em Pernambuco. Durante a 
reunião, o governador apresentou o balanço 
geral dos resultados das ações de combate à 
violência no Estado em 2018, anunciando 
uma redução de 20% do número de crimes 
violentos letais intencionais (CVLI) 
registrados em relação a 2017. Além dos 
integrantes do primeiro escalão do governo, 
participaram da reunião chefes das forças 
operativas de segurança e representantes de 
i n s t i t u i ç õ e s  i n t e g r a d a s  a o  P P V .  

Magistrados representam a JFPE em reunião do Pacto pela Vida              
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