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Cabo de Santo Agostinho seleciona estagiários
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A JFPE iniciou, na última quarta (8), 

seleção para estagiários de direito, 

para atuação nas 34ª e 35ª Varas 

Federais, instaladas no município do 

Cabo de Santo Agostinho. Estão sen- 

do ofertadas seis vagas de estágio 

remunerado, além de formação de 

cadastro reserva. As inscrições para o 

processo seletivo acontecem até o dia 

22/01/2014 e devem ser realizadas 

presencialmente, na Subseção 

Judiciária do Cabo, das 9h às 18h. 

Mais informações no portal da JFPE.

 Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e OCidadania da JFPE divul-

gou  o balanço de audiências e 
conciliações realizadas em 2013. 
Com atividades iniciadas no dia 18 
de novembro de 2013, o Centro 

contabilizou, em um mês de funciona-
mento, 148 audiências e 35 concilia-
ções, resultando no valor de R$1.193.385 
n e g o c i a d o s  e n t r e  a s  p a r -
tes. Coordenador Seccional do Núcleo, o 
juiz federal Mateus de Freitas Cavalcanti 
Costa considerou a atuação do Cen-

tro positiva. “Para o início do funciona- 
mento do Centro, os números foram 
bons, já que estamos em processo de 
consolidação. Agora que concluímos a 
seleção dos conciliadores que vão atu-
ar exclusivamente no Centro, vamos 
disponibilizar para eles um curso de 

conciliação nos moldes previstos pelo 
CNJ, através da  plataforma de Ensino  à 
Distância. Com essa especialização e com 
a manutenção do apoio que o Centro já 
vem recebendo por parte da SJPE, o 
número de conciliações tende a crescer, 
tornando as atividades do local mais 
expressivas”, apontou. O Núcleo retomou 
as atividades na terça-feira (7).

Centro de Conciliação da JFPE apresenta balanço de atividades

Pernoite de carros no edifício-sede 
da JFPE deve ser comunicada 

Visando um melhor funcionamento da 
Subseção de Caruaru, a Seção de 
Administração Predial da JFPE concluiu 
a construção do prédio anexo às 16ª e 
24ª varas. A 31ª Vara Federal, instalada 
provisoriamente no edifício principal, 
recebeu novas instalações e foi 
transferida para o térreo do novo prédio, 
sendo seu atual espaço destinado ao 
setor administrativo da subseção. Além 
do térreo, o anexo contará com outros 2 
andares, onde está prevista a instalação 
de um auditório e de uma nova Vara, a ser 
implantada este ano. De acordo com a 
Seção de Administração Predial, a 
construção já segue o novo padrão 
estabelecido pelo CJF, através da 
utilização da nova logomarca da Justiça 
Federal nas sinalizações do edifício. 

s turmas recursais da JFPE 
atingiram a Meta 1 do Conse- Alho Nacional de Justiça (CNJ), 

julgando uma quantidade maior de 
processos de conhecimento do que os 
distribuídos em 2013. No total, 21.608 
processos foram julgados, quando uma 
quantidade de 17.728 ações foram 
distribuídas ao longo de 2013. Apenas 
na 1ª Turma, 8.829 acórdãos foram 
publicados, quando uma quantidade 
de 8.515 ações foram distribuídas no 
decorrer de 2013. Além desse total, 
2.837 decisões, como liminares, foram 
proferidas pela turma, acelerando o 
julgamento na Justiça Federal de 1º 
grau. Como essas ações não possuem 
c a r á t e r  d e f i n i t i v o ,  n ã o  s ã o  
contabilizadas nos acórdãos. A 1ª 
Tu r m a  t e m  c o m o  m e m b ro s  o  
presidente José Baptista de Almeida 
Neto e os juízes da 2ª e 3ª Relatoria, 
Flávio Roberto de Lima e Marcos 
Antônio Saraiva. Na 2ª Turma, foram 
publicados 12.779 acórdãos, quando 
foram distribuídos em 2013 um total 
de 9.213 ações. Assim como na 1ª Tur-

ma, também houve na 2ª Turma deci- 
sões monocráticas, totalizando 10.944 
processos julgados que não entram na 
contabilidade dos acórdãos. O balanço 
anual dos processos julgados foi 
apresentado no dia 19/12/2013, após o 
término da última sessão da 2ª Turma, 

presidida pelo juiz Jorge Mendonça, em 
companhia do juiz suplente, Tarcísio 
Monte e do juiz da 3ª Relato-
ria, Joaquim Lustosa. Também partici- 
pa da 1ª Turma, como membro per-
manente, o juiz da 2ª Relatoria, 
Frederico Augusto Leopoldino Koehler.

A Seção de Segurança alerta que o 
pernoite de veículos no estaciona-
mento do edifício-sede da JFPE deve 
ser comunicado previamente à Seção. 
Caso o servidor necessite deixar o 
veículo no estacionamento em per-
noite ou durante fins de semana e 
feriados, deve entrar em contato com o 
Setor através do ramal 6444 e enviar 
e - m a i l  p a r a  o  e n d e r e ç o  
segurança@jfpe.jus.br até as 17h.

31ª Vara Federal recebe 
n o v a s  i n s t a l a ç õ e s
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