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Oito varas federais passam por inspeção no mês de maio
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Juízes conhecem centro de videomonitoramento da segurança pública em PE
Conhecer como é realizado o
videomonitoramento da segurança pública
no estado de Pernambuco, esse foi o
principal objetivo da visita, realizada no
último dia 26 de abril, pelos juízes federais
da Seção Judiciária de Pernambuco (SJPE)
ao Centro Integrado de Operações de Defesa
Social (CIODS), vinculado à Secretária de
Defesa Social do Governo do Estado de
Pernambuco. Coordenada pelo diretor do
Foro da SJPE, juiz federal Frederico
Azevedo, a visitação às instalações e
operações do CIODS contou com as
presenças dos juízes e juízas federais
Danielle Cavalcanti, Luiz Bispo da Silva
Neto, Marco Antonio Maciel Saraiva, Ethel
Ribeiro, Flávia Dantas, Rafael Tavares das
Silva e Felipe Mota, além da diretora da
Secretaria Administrativa (Secad) da SJPE,
Izabel Furtado, e do diretor do Núcleo
Administrativo da Secad, Josemar Melo.Os
magistrados conheceram como é realizado o
monitoramento de presos que estão em
liberdade condicional e que usam

tornozeleira eletrônica, além de observarem
como é feito o videomonitoramento de ruas
e o recebimento de ocorrências pelo Call
Center, que recebe sete mil ligações por dia,
entre as quais, de mulheres que estão sob
medidas protetivas, vítimas de violência
doméstica. O Call Center recebeu, no último
mês de março, mais de 245 mil ligações
direcionadas à Polícia Militar. Destas,
12.480 foram trotes, o que representa 4,4%.
Leia mais: www.jfpe.jus.br.
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Inscrições para seleção de
estágio vão até 9 de maio
Estão abertas, até o dia 9 de maio, as
inscrições para seleção de estágio na Justiça
Federal em Pernambuco (JFPE), destinada
a estudantes das áreas de Administração,
Direito, Ciências Contábeis, Ciência da
Computação (Especialidade Redes), Ciência
da Computação (Especialidades Sistemas) e
Jornalismo, de acordo com o Edital
08/2019. A inscrição custa R$ 40 e deve ser
feita no site do Instituto Sustente:
www.sustente.org.br . os interessados
poderão optar por estagiar no Grande Recife
(que inclui a sede, os Juizados Especiais
Federais e a subseção de Jaboatão dos
Guararapes) ou em alguma das outras nove
subseções, instaladas nas cidades de
Arcoverde, Cabo de Santo Agostinho,
Caruaru, Garanhuns, Goiana, Palmares,
Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada.

Ilha de Deus fez parte do roteiro de visitação dos novos juízes substitutos
Uma comunidade onde as pessoas buscam
alternativas para mudar a realidade de seus
mais de 2.500 moradores. Essa é a Ilha de
Deus, situada no estuário da Bacia do Pina,
na confluência dos rios Tejipió, Pina e
Jordão, entre os bairros da Imbiribeira,
Pina e Boa Viagem, local escolhido para a
visitação, realizada no dia 16 de abril, dos
dois novos juízes federais substitutos da
Seção Judiciária de Pernambuco (SJPE),
Marina Cofferri e Caio Fonseca. Os
magistrados foram acompanhados pelo

juiz federal Francisco Barros e Silva, titular
da 21ª Vara Federal e responsável pelo
Módulo do Curso de Iniciação à
Magistratura: Administração de Vara Cível.
O roteiro fez parte da programação prevista
na capacitação promovida pela Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe), como parte das atividades
realizadas pelos novos magistrados antes de
assumirem as funções nas varas federais
onde serão lotados, respectivamente, 38ª
Vara Federal (Serra Talhada-PE) e 32ª Vara
Federal (Garanhuns-PE).

Neste mês de maio, oito varas da Justiça
Federal em Pernambuco realizarão seus
trabalhos de inspeção anual. Do dia 6 ao dia
10, a 1ª, 14ª, 16ª, 19ª, 31ª e 32ª Varas
passam por inspeção, e, no período de 13 a
17 de maio, será a vez da 6ª Vara. Por fim, a
24ª Vara realiza inspeção no período de 20
a 24. Durante a inspeção, 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, nem
haverá expediente destinado às partes,
exceto para medidas que evitem o
perecimento de direito e que assegurem a
liberdade de locomoção. Porém, a
distribuição de processos não será
interrompida e nem serão concedidas férias
aos servidores das varas. Os magistrados
destacam aos procuradores e advogados a
necessidade de restituir os autos físicos às
varas, até a semana anterior ao período das
inspeções ordinárias anuais.

JFPE promoverá palestra sobre Lei geral de Proteção de Dados

A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE)
recebe, pela primeira vez, a “Privacy
Academy”, startup parceira da IBM no
Brasil em Educação e Capacitação
Corporativa, especializada em privacidade
e proteção de dados pessoais. O seu
fundador e advogado, Marcilio Braz Júnior,
especialista em privacidade e proteção de
dados e gerente de projetos, vai proferir, no
dia 13 de maio, às 14h, na sala de

Treinamento, no 3º andar do prédio anexo
da JFPE, palestra para apresentar uma
visão geral acerca da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018). O
evento terá duração de duas horas e tem
como público-alvo juízes e servidores
da Justiça Federal, advogados e a
Sociedade Civil em geral. Os
interessados em participar devem enviar email para esmafe@jfpe.jus.br.

Inscrições abertas para o curso de Desenvolvimento Gerencial
Estão abertas as inscrições para o curso
Análise de Perfil, que faz parte do
programa de Desenvolvimento Gerencial,
destinado aos diretores de Secretaria das
Varas, Administrativa e diretores de
Núcleo. Com carga-horária de 16 horas,
serão realizadas duas turmas do curso,
sendo a primeira nos dias 14 e 15/05/19 e
a segunda nos dias 16 e 17/05/19, das 9h às
17h, no Auditório do 3º andar – edf.

anexo. Ainda serão oferecidos cursos em
EAD para complementação da cargahorária de 30 horas obrigatórias, de
acordo com a Lei 11.416/2006, que prevê a
capacitação, a cada dois anos, para os
servidores que exercem função gerencial.
Mais informações podem ser obtidas pelo
e-mail: treinamento@jfpe.jus.br ou pelo
fone: 32136135. A inscrição está
disponível na Intranet.

