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Atendimento via Whatsapp otimiza
rotina na 15ª Vara Federal
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Inscrições abertas para duas capacitações voltadas para agentes de segurança
A Seção de Treinamento da Seção Judiciária
de Pernambuco (SJPE) está com inscrições
abertas, até 31/07, para duas capacitações
direcionadas aos agentes de segurança. São
oferecidas quatro turmas do Curso
Atendimento pré-hospitalar e proteção a
incêndios. A primeira, na Subseção de
Salgueiro, nos dias 25 e 26/07, atendendo a
agentes lotados também em Serra Talhada,
Ouricuri e Petrolina, que fazem parte do
Pólo 1. Nos dias 19 e 20/07, na Subseção de
Caruaru, serão treinados os agentes lotados
no Pólo 2, que inclui mais duas subseções:
Garanhuns e Arcoverde. O Pólo 3 terá duas
turmas, uma nos dias 26 e 27/08 e outra nos
dias 28 e 29/08. Os participantes farão o
treinamento no Auditório do 3º andar do
Anexo II da sede da SJPE, no Recife. O Pólo
3 inclui Recife (Sede e Dantas Barreto),
Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo
Agostinho, Goiana e Palmares. Os
servidores pertencentes ao Pólo 3 deverão
informar, também em qual turma desejarão

A 15ª Vara Federal, localizada na unidade
dos Juizados Especiais Federais, na
Avenida Dantas Barreto, no bairro de São
José, centro do Recife, vem
disponibilizando, desde o dia 4 de julho, o
atendimento via WhatsApp para
informações processuais, durante o horário
de expediente, das 9h às 17h, de segunda à
sexta. O serviço vem crescendo desde sua
implementação e conta com uma média
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participar. A capacitação, que é presencial,
ocorrerá das 9 às 17h e terá carga horária de
20h/aula. Outro treinamento é o curso a
distância Legislação Aplicada. Com carga
horária de 10h/aula e por meio da
plataforma de ensino Moodle da JFPE, o
curso será realizado no período de 5 a
16/08. As inscrições para ambos deverão
ser solicitadas através do e-mail
treinamento@jfpe.jus.br, informando no-

me, CPF, lotação (cidade) e e-mail. As
despesas com deslocamento/diárias
deverão ser requeridas pelo sistema SEI
diretamente à PE-SECAD. No entanto,
apenas os seguranças que recebem a GAS
poderão requerê-las. Os agentes que
recebem a Gratificação por Atividade de
Segurança devem participar de pelo menos,
30h de capacitação por ano, para que façam
jus à manutenção da referida gratificação.

Cejusc da JFPE forma novos conciliadores

JFPE abraça campanha em favor das famílias do litoral da Mata Sul
Cerca de 2500 famílias de trabalhadores da
região de Tamandaré, na Mata Sul,
encontram-se desempregadas. Dessas, 700
estão em estado crítico. Elas sofrem as
consequências da crise no cultivo da canade-açúcar na região, que tem na produção
canavieira sua principal fonte de renda. Nos
últimos meses, as usinas passaram a
decretar falência ou férias coletivas,
deixando de pagar os salários de centenas de
trabalhadores que não encontram nenhuma
outra atividade econômica nas
proximidades. Pensando em contribuir
para minimizar as necessidades da
comunidade, a JFPE solidariza-se com a

campanha que vem sendo realizada pela
Paróquia São Pedro de Tamandaré, e está
arrecadando itens da cesta básica como leite,
feijão, fubá, macarrão, arroz, farinha, óleo,
sardinha em lata, sal, açúcar e café. As
doações podem ser realizadas até 9 de agosto
no hall da JFPE e na subseção de Palmares. A
campanha é encabeçada pelo pároco da
cidade de Tamandaré, padre Arlindo Matos,
que, desde uma missa realizada durante a
Semana Santa, no Engenho Santa Cruz, vem
chamando a atenção da sociedade para a
situação das famílias e promovendo a
mobilização. “A fome não pode esperar”,
explica o padre.

diária de 12 atendimentos. O número do
Whatsapp é o +55 81 999171383 e o nome
do perfil é 15ª Vara Federal -PE. O objetivo
do serviço é atender aos pedidos de
informações processuais, notadamente
para sanar dúvidas quanto à tramitação
dos feitos no âmbito da 15ª Vara Federal.
Não será possível, por meio do
atendimento pelo WhatsApp, realizar
petições e nem quaisquer atos processuais.
De acordo com a juíza titular da 15ª Vara
Federal, Ivana Mafra, que teve a iniciativa
de oferecer o atendimento, o intuito foi
evitar deslocamentos desnecessários de
partes e advogados à Vara. “Levamos em
consideração que o público dos Juizados
conta com acesso à internet, via celular, o
que tornaria o uso do whatsapp mais
atraente. Além disso, a grande quantidade
de pessoas para serem atendidas
simultaneamente na Vara retirava vários
servidores de suas atribuições rotineiras
para realizar atendimento presencial. Com
o atendimento pelo WhatsApp, esperamos
que haja a diminuição na quantidade de
atendimentos presenciais e de
telefonemas”.

No último dia 10/07, uma solenidade
marcou a conclusão da formação de 32
conciliadores da Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE). Eles receberam o
certificado do Curso Básico de Formação
de Conciliadores, organizado pelo Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania – Cejusc da JFPE, em parceria
com o Núcleo de Conciliação do Tribunal

Regional Federal da 5ª Região (TRF5).
Eles cumpriram uma carga horária total de
40 horas teóricas e 60 horas de estágio
supervisionado. A próxima etapa da
formação é a realização, dentro de um ano a
partir da conclusão do estágio, de serviço
voluntário de 192 horas na função de
conciliador, o que garante o certificado de
prática jurídica emitido pelo Cejusc. Os
certificados foram entregues pelo
corregedor-regional do TRF5,
desembargador federal Carlos Rebêlo
Júnior. A solenidade contou com as
presenças do diretor do Foro da JFPE, juiz
federal Frederico Azevedo, da
coordenadora do Cejusc, juíza federal
Nilcéa Maggi, do gerente jurídico e do
coordenador jurídico da Caixa Econômica
Federal, respectivamente, Ricardo
Siqueira e Paulo Barros. Mais informações
estão disponíveis em: www.jfpe.jus.br

