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este mês de maio, sete 
varas federais iniciam a Ninspeção ordinária nos 

processos físicos e virtuais. Três 
delas já iniciaram a vistoria nesta 
segunda-feira (5): as 7ª, 9ª e 26ª 
varas farão suas inspeções entre os 

dias 5 e 9 de maio; entre os dias 12 e 16, 
as varas que farão as inspeções serão as 
14ª e 16ª; a 5ª Vara Federal, situada no 
Recife, terá o período de 19 a 23 deste 
mês para realizar sua inspeção e a da 
33ª Vara será entre os dias 26 e 30 de 
maio. Visando não causar prejuízo

 às partes, durante a inspeção, os 
prazos processuais serão suspensos, 
sendo devolvidos aos jurisdicionados 
após o término das atividades. Não 
serão realizadas audiências e nem 
haverá expediente destinado às partes, 
exceto para medidas que evitem o 

perecimento de direito e que assegu- 
rem a liberdade de locomoção. Os 
procuradores e advogados devem 
restituir os autos físicos às varas, até a 
semana anterior ao período da ins- 
peção ordinária anual. Durante a 
vistoria, não será interrompida a dis- 
tribuição de processos e nem serão 
concedidas férias aos servidores.

S e t e  v a r a s  f e d e r a i s  r e a l i z a m  i n s p e ç ã o  e m  m a i o

O Diretor do Foro da SJPE, juiz 
federal Frederico Azevedo, deu 
posse a 17 servidores na  sexta 
(2). Os novos membros da JFPE 
serão lotados nas Subseções de 
Arcoverde, Cabo de Santo Agos- 
tinho, Ouricuri, Palmares, Sal- 
gueiro e Serra Talhada. O su- 
pervisor assistente da Seção de 
Benefícios, Davis Lewis, expli- 
cou aos presentes como proce-
der em relação aos benefícios, a 
exemplo do auxílio creche. "O 
benefício é direcionado a  quem 
possui filhos de 0 a 6 anos e só 
passa a ser recebido a partir da 
data da solicitação", orientou. 

justiça Federal em Pernam- 
buco (JFPE) inaugurou, na Aúltima terça-feira (6), a 36ª 

Vara Federal,  responsável pelo 
julgamento de execuções penais e a 
primeira especializada em crimes 
dolosos contra a vida. Com a 36ª Vara, a 
Seção Judiciária de Pernambuco (SJPE) 
passa a ter três varas penais: a 4ª, a 13ª 
e a 36ª varas. Para o diretor do Foro da 
SJPE, juiz federal Frederico José Pinto 
de Azevedo, a instalação dessa Vara 
contribui para o controle da violência 
no Estado. “A nova vara criminal 
contribuirá para que os processos 
caminhem de modo mais célere na 
Justiça Federal em Pernambuco. É a 
contribuição da JFPE para a diminuição 
da violência”, apontou. O presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
(TRF5) em exercício, desembargador 
federal Edilson Pereira Nobre Júnior 
destacou que a instalação da vara será 
um mecanismo de justiça em prol da 
coletividade pernambucana. “Tenho 
certeza que a JFPE e a juíza federal 
C a r o l i n a  d e  S o u z a  

Malta usarão o rigor da lei com equida-
de, e farão justiça em prol da coletivi-
dade pernambucana”, finalizou. A 36ª 
Vara vai funcionar no 4º andar do 
edifício-sede da JFPE, no bairro do 
Jiquiá, junto com as outras varas penais. 
A competência territorial da nova vara 
abrange os municípios de Abreu e Lima, 
Araçoiaba, Bom Jardim, Buenos Aires, 
Camaragibe, Carpina, Chã de Alegria,  

Chã Grande, Feira Nova, Fernando de 
Noronha, Glória de Goitá, Igarassu, 
Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos 
Guararapes, João Alfredo, Lagoa do 
Carro, Lagoa de Itaenga, Limoeiro,  
Machados, Moreno, Nazaré da Mata, 
Olinda, Orobó, Paudalho, Paulista,  
Pombos, Recife, Salgadinho, São 
Lourenço da Mata, Tracunhaém e 
Vitória de Santo Antão.

Direção do Foro empossa 17 servidores

Considerando a necessidade de ser feita  
análise e avaliação de documentos arqui- 
vados para uma possível eliminação, foi 
instalada, no dia 5 de maio, a Comissão 
Permanente de Avaliação Documental 
(CPAD) da JFPE. De acordo com a Porta-
ria nº 250/2014 da Direção do Foro, fez-
se necessária a criação da CPAD em razão 
da limitação de espaço físico e também 
da obrigação de analisar documentos 
arquivados a fim de conservar a memória 
institucional da Justiça Federal. Cinco 
servidores fazem parte da comissão: 
Guy-Rene Moraes, Icléa Braga, Tereza 
Cristina, Thania Maria e Georgia Paixão, 
sendo a última presidente da CPAD. 

Comissão de Avaliação Documental Curso sobre Processo Judicial Tributário
Visando a capacitação dos servidores, a 
JFPE promoverá curso presencial com o 
tema “Aspectos Relevantes do Processo 
Judicial Tributário”. Quarenta vagas foram 
ofertadas e as inscrições devem ser 
realizadas na intranet, na seção “Cursos”, 
no link “Inscrição”. O curso acontece no 
auditório do Anexo 2 do edifício-sede da 
Justiça Federal e terá como instrutora a 
juíza federal substituta da 4ª Vara, Madja 
Moura Florêncio. O estudo terá 20 
horas/aula e os encontros acontecerão nas 
manhãs dos dias 21, 23, 28 e 30 de maio, 
assim como nos dias 4 e 6 de junho. O 
participante deverá assistir, no mínimo, 
75% das aulas, para obter o certificado.
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