
A  Biblioteca da JFPE ampliou um 

pouco mais seu acervo com a doação do 

livro Medidas Executivas Atípicas, da 

coleção Grandes Temas do Novo CPC, vol. 

11, lançado neste mês de junho. A 

aquisição do livro deu-se por meio da 

doação, realizada pela servidora Patrícia 

de Almeida Montalvão Soares, da 13ª 

Vara. Patrícia também é autora de um dos 

artigos que compõem a obra: Das  

medidas atípicas de coerção contra o 

Poder Público: aplicabilidade e limites, 

escrito em coautoria com os professores 

de Processo Civil Marco Aurélio Ventura 

Peixoto e Renata Cortez Vieira Peixoto. 

Para a servidora, a Biblioteca é de grande 

utilidade, uma vez que conta com acervo 

atualizado, mormente no tocante aos 

temas do novo Código de Processo Civil, 

além de viabilizar a busca por artigos de 
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Biblioteca recebe doação de servidora        

JFPE recebe visita de estudantes   

 

 Festas Juninas: servidores colorem a JFPE     

 Seguindo a tradição, bandeirinhas e comidas típicas coloriram os setores da JFPE no período junino. Os magistrados, servidores e 
terceirizados aproveitaram a época de festejos e organizaram lanches e cafés da manhã, promovendo confraternização e alegria no 
ambiente de trabalho. As fotos a seguir são de algumas varas federais e setores administrativos que entraram no clima das festas juninas.    
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realizada na 36ª Vara, além de conhecerem 
o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Cejusc), onde foram recebidos 
pela juíza e coordenadora do Centro, Nilcéa 
Maggi, que explicou como e por que 
acontecem as  conci l iações  e  sua  
importância para o sistema de Justiça. Já 
na exposição permanente do Espaço 
Memória, aprenderam sobre a história da 
JFPE, observaram fotos das subseções e 
suas sedes, viram processos antigos de 
importância histórica e,  também, 
entenderam as diversas instâncias do 
Judiciário Federal por meio de um móbile 
interativo. Por fim, o grupo assistiu a uma 
breve apresentação sobre a Justiça Federal 
proferida pelo magistrado, titular da 9ª 
Vara, Ubiratan de Couto Mauricio.  

periódicos sobre vários outros ramos do 
Direito. “Nada mais justo que retribuir os 
bons préstimos da biblioteca para minhas 
pesquisas com essa doação, fruto de um 
trabalho também em equipe. O vol. 11 da 
coleção Grandes Temas do Novo CPC, da 
Ed. Juspodivm, reuniu várias doutrinas 
para tratar sobre as medidas executivas 
atípicas, novidade expressa no CPC, com 
relevância prática acentuada no judiciário. 
Vale a consulta”, considerou a servidora. 

Na terça-feira, 19 de junho, a JFPE recebeu, 
em seu edifício-sede no Jiquiá,  um grupo 
de estudantes do 9º ano do ensino 
fundamental da Escola Brigadeiro Eduardo 
Gomes. A visita teve como objetivo 
a p r e s e n t a r  a s  d e p e n d ê n c i a s ,  o  
funcionamento e a história da Justiça 
Federal em Pernambuco auxiliando, assim, 
na percepção acerca do I Concurso de 
Produção Textual que traz como tema “O 
papel da Justiça Federal na promoção da 
c i d a d a n i a ” . D u r a n t e  a  v i s i t a ,  
acompanhados pelo diretor do Foro, Juiz 
Federal Frederico José Pinto de Azevedo,  
os estudantes puderam entender a 
organização e funcionamento da Justiça 
Federal por meio de exemplos práticos. Eles 
assistiram parte de uma audiência   
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