
A partir do dia 3 de setembro (segunda-

feira), o atendimento ao público, realizado 

pelas Varas Federais entre 17h e 18h, será 

concentrado no setor de Protocolo no 1º 

andar do edifício-sede. Nas subseções, os 

locais serão definidos pelos respectivos 

diretores. Durante esse horário, serão 

realizadas as atividades de protocolização 

de petições, expedição de certidões e 

prestação de informações processuais. A 

carga horária dos servidores não sofrerá 

alteração e o atendimento permanece das 

9h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

emergência da JFPE e magistrados, além da 
realização de vídeomonitoramento de todas 
as subseções, sendo um apoio constante à 
segurança das instalações localizadas no 
interior do estado. Os agentes poderão ser 
acionados através do telefone (81) 3213-
6141. 
A íntegra da Portaria 118/2018 pode ser 
acessada na intranet. 
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JFPE adota regime de plantão para agentes de segurança         

JFPE divulga selecionados 
para Curso de Conciliadores    

 

 Concurso de Redação: Diretor do Foro reúne-se com professores      
 Na quarta-feira (29/08), o diretor do Foro, 
juiz federal Frederico José Pinto de 
Azevedo, esteve na sede da Secretaria de 
Educação do Estado, onde participou de 
encontro com educadores de apoio das 
escolas jurisdicionadas às Gerências 
Regionais de Educação (GRES).  A visita 
deu-se com o objetivo de divulgar a segunda 
fase do primeiro concurso de produção 
textual, realizado pelo TRF5 e JFPE, em 
parceria com a SEE,  que abrangerá as 
Gerências Regionais de Caruaru, Goiana, 
Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro, 
Petrol ina,  Garanhuns  e  Ouricur i .   
Na ocasião, a representante da Gerência de 
Projetos Especiais da Secretaria de 
Educação, Cecilia Bonfim, explicou aos 
professores os requisitos para participação 
no concurso e premiação, lembrando que o 
tema é O Papel da Justiça Federal na 
Promoção da Cidadania e cada escola 
poderá enviar, até o dia 14 de setembro, 
apenas  uma carta  argumentat iva.
Já o magistrado Frederico Azevedo 
conversou com os professores, tirou dúvidas 
referentes às atribuições da Justiça Federal 
e sua importância  para a vida das pessoas,  

 como questões ligadas a benefícios do INSS. 
“A Justiça Federal possui os Juizados 
Federais Especiais para atender a 
população, inclusive não é necessário 
advogado para dar entrada com processo. A 
ideia do concurso é aproximar a população 
da Justiça e as crianças são importantes 
porque podem passar o conhecimento em 
casa, para os pais, para a comunidade”, 
explicou o magistrado, que se colocou à 
disposição das escolas. “Temos juízes 
federais em todo estado e podemos ir às 
escolas para apresentar a  JFPE.”   

Os estudantes deverão elaborar uma Carta 
Argumentativa sobre o tema e remeter à 
Gerência de Programas e Projetos Especiais 
(GERPE) da Secretaria de Educação do 
Estado. Para inscrever os trabalhos, as 
escolas deverão acessar o Edital, a Ficha de 
Inscrição e o Formulário de Redação, que 
estão disponíveis no portal da Secretaria de 
Educação. A primeira fase do concurso foi 
direcionada às escolas localizadas no Recife, 
Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho e já 
classificou 8 (oito) Cartas Argumentativas 
que obtiveram notas superiores a 7 (sete).

A JFPE, por meio do CEJUSC, divulgou na 
última sexta-feira (31/08), o resultado 
definit ivo dos selecionados para 
participarem do Curso de Capacitação de 
Conciliadores. Conforme Edital 01/2018, 
as 32 vagas disponíveis foram ocupadas 
por 19 voluntários externos e 13 servidores 
da JFPE. O curso, que visa à formação 
continuada nos métodos consensuais de 
solução de conflitos, capacitando os 
participantes para atuação como 
conciliadores, ocorrerá em duas etapas. 
Entre os dias 10 e 14 de setembro, das 
8h30 às 17h30, no Auditório do 3º andar 
do prédio anexo da Seção Judiciária de 
Pernambuco, acontecerão as aulas 
teóricas. No período de 17 de setembro a 14 
de dezembro, os participantes realizarão 
estágio supervisionado obrigatório. A 
capacitação será ministrada por docentes 
pesquisadores e magistrados habilitados 
como instrutores em conciliação e 
vinculados ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). A lista dos selecionados 
está disponível no portal e intranet.  

Na quinta-feira (23/08), a juíza Nilcéa 
Maria Barbosa Maggi, titular da 5ª Vara 
Federal da Justiça Federal em Pernambuco, 
recebeu a Medalha Antônio de Brito Alves 
pelo Conselho Seccional de Pernambuco da 
Ordem de Advogados do Brasil (OAB-PE).  
O prêmio apresenta-se como forma de 
reconhecimento ao trabalho de juízes e 
desembargadores no estado. A homenagem 
foi concedida a partir da votação 
espontânea e direta de advogados e 
advogadas. De acordo com a OAB - PE, a 
votação considerou os requisitos de rapidez 
na prestação jurisdicional, qualidade nas 
decisões, disponibilidade e cordialidade 
para  despacho com advogados  e  
jurisdicionados,  sendo Nilcéa Maggi eleita 
a  m e l h o r  m a g i s t r a d a  f e d e r a l .

Mudança nos locais de atendimento ao 
público a partir de 3 de setembro        

Juíza Nilcea Maggi é 
homenageada pela OAB-PE    

TRF5  atinge o maior IPC-Jus da Justiça Federal       
O TRF5 obteve o melhor desempenho entre 
os TRFs do País, apresentando 91% de 
eficiência, no Relatório Justiça em Números 
2 0 1 8  ( a n o - b a s e  2 0 1 7 ) ,  l a n ç a d o  
oficialmente, no dia 27/08, pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) durante a 
Reunião Preparatória do XII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, realizada em 
Brasília. Para o resultado, o estudo 
considera o Índice de Produtividade 
C o m p a r a d a  ( I P C - J u s ) ,  i n d i c a d o r  

utilizado para analisar a atuação do Poder 
Judiciário. O levantamento é a principal 
fonte de estatísticas oficiais do Poder 
Judiciário desde 2004, compilando dados 
de 90 tribunais, e demonstra, ano a ano, que 
o TRF5 é um dos tribunais mais produtivos 
do País.  As Seções Judiciárias da 5ª Região, 
também, se destacaram com os melhores 
índices do Brasil. O Índice de Produtividade 
(IPC) da Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE) foi  de 87% de eficiência.   

A Direção do Foro da SJPE, por meio  da 
Portaria Nº118/2018, instituiu, em regime 
de experiência, a escala de plantão 24h por 
72h, para servidores ocupantes da função de 
agente de segurança, lotados no Edifício- 
Sede da Justiça Federal de Pernambuco. A 
medida  leva em consideração a necessidade 
da presença permanente do agente de 
segurança judiciária nas dependências da 
JFPE. A adoção do regime de plantão visa 
atender às demandas de urgência e 
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