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Servidores da JFPE participam de treinamento para utilização do novo sistema de PCD
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Varas federais dão início ao período de inspeção anual
Dando início ao calendário de inspeções da
Justiça Federal em Pernambuco (JFPE),
sete varas e uma turma recursal realizam
inspeção ordinária nos processos físicos e
virtuais no mês de fevereiro, são elas: 33ª
Vara, no período de 4 a 8 de fevereiro; 25ª e
30ª Varas, no período de 11 a 15 de fevereiro;
17ª, 22ª e a 3ª Turma Recursal, de 18 a 22 de
fevereiro; e a 2ª Vara, de 25 de fevereiro a 1º
de março. Durante as inspeções, realizadas
em cumprimento à Lei nº 5.010/1966 e aos
artigos 1 a 16 da Consolidação Normativa da
Corregedoria Regional da Justiça Federal da
5ª Região, o magistrado verifica se a
secretaria vem cumprindo as atribuições
previstas nas leis, se não há processos
irregularmente parados, se os atos,
despachos, ordens e recomendações dos
juízes, da Direção do Foro, da Corregedoria
Regional e do TRF5 estão sendo cumpridos,
entre outras atividades. Além disso, os
prazos processuais físicos serão suspensos,

sendo devolvidos às partes após o término
das atividades, de modo a não causar
prejuízo aos jurisdicionados. Não serão
realizadas audiências e nem haverá
expediente destinado às partes, exceto para
medidas que evitem o perecimento de
direito e que assegurem a liberdade de
locomoção. A inspeção vai abranger todos
os processos, livros, papéis e serviços e
contará com a assistência do Ministério
Público Federal (MPF) e com a ciência da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
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RPVs serão pagas nesta sexta (8/02)

Servidores da Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE), que trabalham com
solicitação e autorização de passagens e
diárias, participaram do treinamento para a
implantação do novo sistema de Proposta
de Concessão de Diárias e Passagens (PCD),
realizado nos dias 23 e 24/01, no TRF5. O
objetivo foi apresentar as novas
ferramentas que serão incorporadas no
Sistema Eletrônico de Informações (SEI!),
que ganhou novos menus para possibilitar a
automatização de rotinas para concessão de
diárias e passagens, antes realizados de

forma manual. De acordo com a
Subsecretaria de Tecnologia da
Informação (STI) do Tribunal, a
expectativa é de que o novo sistema de PCD
seja implantado em fevereiro. As demais
Seções Judiciárias da 5ª Região receberão
o treinamento antes da implantação da
nova ferramenta, prevista para o dia
28/02. Um segundo módulo deve
acontecer ainda este ano, quando serão
apresentadas outras funcionalidades do
sistema, com o objetivo de facilitar a
publicação dos dados.

As Requisições de Pequeno Valor (RPVs),
autuadas no mês de dezembro do ano
passado, estarão disponíveis a partir desta
sexta-feira (8/02). Os valores foram
liberados pelo TRF5, totalizando R$
121.571.713,26, beneficiando mais de 20 mil
jurisdicionados dos seis estados que
compõem à Justiça Federal na 5ª Região.
Em Pernambuco, o total depositado supera
os R$ 22 milhões, a serem pagos para 3.258
beneficiários. Os valores estarão
disponíveis na Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil. As RPVs contidas no
intervalo de 2.042.674 até 2.051.472, bem
como no intervalo de 2.051.473 até
2.058.496, serão pagas pela Caixa. Para
receber, os beneficiários precisam
apresentar os originais com cópias do RG e
CPF, além de um comprovante de
residência. Saiba mais: www.jfpe.jus.br.

Novos juízes federais substitutos visitam governador de Pernambuco Cejusc celebra 113 acordos no primeiro mutirão de 2019
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O diretor e o vice-diretor do Foro da Seção
Judiciária de Pernambuco, juízes federais
Frederico José Pinto de Azevedo e César
Arthur Cavalcanti, e a juíza federal titular da
5ª Vara Federal, Nilcéa Maggi,
acompanharam os dez novos juízes
substitutos, aprovados no último concurso
para a Justiça Federal na 5ª Região, durante
visita realizada, no dia 31/01, ao governador
de Pernambuco, Paulo Câmara, no Palácio
do Campo das Princesas. O encontro fez
parte das atividades do Curso de Iniciação à
Magistratura. Leia mais: jfpe.jus.br

Em parceria com a Caixa Econômica
Federal, Empresa Gestora de Ativos
(EMGEA) e o Ministério Público Federal
(MPF), o Centro Judiciário de Solução de
Conflitos (Cejusc) realizou, de 28 de janeiro
ao dia 1º de fevereiro, a primeira rodada de
conciliações referentes ao Projeto PrédioCaixão do ano de 2019. Durante o mutirão,
foram realizadas 130 audiências
conciliatórias, envolvendo ocupantes e
mutuários de cerca de 90 prédios
localizados no Recife e Região.

Foram realizados 113 acordos, gerando
um montante de R$ 3.189.955,30. O
Projeto Prédio-Caixão teve início em
outubro de 2017, com o objetivo de
regularizar, por meio da conciliação, o
uso e ocupação dos prédios construídos
com a técnica de alvenaria autoportante,
conhecidos como prédios-caixão. Os
acordos são realizados com descontos de
até 80% do valor de mercado.

