
Com o objetivo de promover debates e 

reflexões acerca das ações de inteligência 

no Poder Judiciário e a integração com as 

demais instituições de segurança, a Seção 

Judiciária do Distrito Federal (SJDF) 

promoveu o II Encontro Nacional de 

Inte l igência do Poder Judic iár io , 

realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 

2018, no auditório da Justiça Federal-DF. 

O evento contou com a participação de 

magistrados e servidores da área de 

segurança do judiciário de 23 Estados da 

Federação. A JFPE foi representada pelo 

diretor do Núcleo de Administração, 

Josemar Melo, e pela agente de segurança 

Ana Cláudia de Lima Aleixo. De acordo 

com Josemar Melo “o momento foi de 

grande relevância, principalmente pela 

troca de experiências e boas práticas entre 

os presentes”, destacou.
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JFPE discute ações de inteligência em Brasília         

Em parceria, órgaõs federais capacitam agentes de segurança   

 

 Premiação do 1º concurso de produção textual da JFPE será no dia 13 de novembro        
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
(TRF5) receberá em sua sede, no próximo 
dia 13 (terça-feira), às 14h, os estudantes 
vencedores do 1º Concurso de Produção 
Textual realizado pela Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), em parceria com a 
Secretaria de Educação do Estado e TRF5. 
Com a temática “O papel da Justiça Federal 
na promoção da Cidadania”, o certame, 
dividido em duas fases, deu-se entre os 
meses de março a outubro de 2018 e 
envolveu alunos do 6º ao 9º ano - anos finais 
do ensino fundamental - da rede pública de 
ensino, abrangendo escolas estaduais da 
Região Metropolitana e interior do estado.A 
cerimônia contará com a presença do 
presidente do TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, o diretor do foro da JFPE, 
juiz federal Frederico José Pinto de 
Azevedo, o secretário de Educação do 
Estado, Frederico Amâncio, e o gerente 
jurídico regional da CAIXA, Ricardo 
Siqueira, representando a instituição. Com 
o  d e s a f i o  d e  r e d i g i r  u m a  c a r t a  
argumentativa narrando ações da Justiça 
Federal importantes para a vida do cidadão, 
participaram da primeira fase do concurso    

Dos dias 5 a 8 de novembro (segunda a 
quinta-feira), a Justiça Federal em 
Pernambuco, e a Superintendência da PF, 
em parceria com o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF5) e Tribunal 
Regional  do  Trabalho  (TRT-PE) ,  
realizaram a capacitação de 11 agentes de 
segurança da JFPE, 11 agentes do TRF5 e 
quatro agentes do TRT-PE. O treinamento 
foi ministrado por três policiais federais 
instrutores de tiro da Academia Nacional da 
Polícia Federal, na sede do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte 
(DNIT), no Curado. O objetivo foi fornecer 
aos agentes maior conhecimento e 
segurança para a utilização de pistolas em 
ações que visem à segurança dentro e fora 
das instalações dos órgãos públicos 
federais, além de promover a segurança 
pessoal de juízes que se encontram em risco 
em função do desenvolvimento da 

da atividade judicial. De acordo com o juiz 
federal titular da 24ª Vara, Tiago Antunes 
de Aguiar, o curso é muito propício, 
principalmente no atual momento, em que 
o tema da segurança vem sendo exposto e 
debatido pela sociedade de forma ampla. 
“Esse treinamento reflete a preocupação 
em duplo aspecto, da segurança para quem 
usa arma de fogo e da habilidade necessária 
para poder utilizar uma arma de fogo. Está 
dentro da lógica de que o uso da arma de 
fogo deve ser com responsabilidade, e, 
somente, quando necessário. A ideia é que 
deve haver capacitação, treinamento para 
garantir a segurança de usuários e 
servidores que frequentam a Justiça e do 
próprio Estado, quando o juiz se encontra 
em uma situação de risco ”, explicou o 
magistrado que participa da organização 
do curso. 

JFPE contempla servidor com duas diárias em Hotel de Gravatá            
Encerrando as comemorações do mês do 
servidor público, Maurício Ricardo Soares 
Coelho, da 22ª vara, foi o servidor sorteado 
na segunda-feira (29) de outubro, com duas 
diárias em apartamento duplo, no Oasis 
Boutique Hotel e Spa, localizado no 
município de Gravatá (PE). Ao receber o 
voucher, Maurício falou da alegria que 
sentiu ao receber a notícia “Para mim foi 
uma surpresa total. Eu não esperava 
ganhar. Fiquei sabendo quando Izabel ligou 

para me parabenizar e saber se eu iria 
querer viajar.  Estou feliz e vou comemorar 
com a minha esposa”, contou. A esposa de 
Maurício, Sheine Marinho Zelaquett, 
também é servidora da JFPE, lotada na 10ª 
vara. O Oasis Boutique Hotel e Spa 
possui uma área de 30.000 m² totalmente 
arborizada, colocando-se como um cenário 
ideal para o relaxamento, o contato com a 
natureza e o bem-estar físico e mental. 

estudantes das escolas localizadas no 
Recife, Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão 
dos Guararapes, da qual saíram oito 
vencedores. Já a segunda fase foi realizada 
nos municípios de Goiana, Caruaru, 
Palmares, Garanhuns, Arcoverde, Serra 
Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Petrolina, 
onde foram classificadas mais 15 cartas. 
Além das premiações que variam entre 
tablets e vouchers para compra de livros, as 
23 cartas vencedoras farão parte de um livro 

que será distribuído para as unidades de 
ensino. A solenidade será transmitida por 
videoconferência para as Subseções das 
cidades que tiveram alunos premiados. A 
entrega da premiação será feita pelo 
magistrado da respectiva Subseção. 
Além da Justiça Federal, Secretaria 
Estadual de Educação e TRF5, a realização 
do concurso contou com o patrocínio da 
Caixa Econômica Federal e apoio da 
Associação de Servidores da Justiça Federal 
e m  P e r n a m b u c o ( A s s e r j u f e - P E ) .  
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