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 Novos juízes federais substitutos conhecem funcionamento da JFPE       

 

 Modernização e Segurança:JFPE inaugura Data Center             

Antes de assumirem as funções nas varas 
f e d e r a i s  o n d e  s e r ã o  l o t a d o s ,  
respectivamente, 38ª Vara Federal (Serra 
Talhada-PE) e  32ª Vara Federal 
(Garanhuns-PE), os novos juízes federais 
substitutos Marina Cofferri  e Caio Fonseca 
conheceram o funcionamento de vários 
setores na sede da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE). Na segunda-feira 
(25), iniciaram a visitação pelo Espaço 
Memória, que abriga informações, 
documentos e fotografias que contam a 
história da JFPE. Acompanhados pelos 
juízes federais Frederico Azevedo (diretor 
do Foro), César Arthur Cavalcanti (vice-
diretor do Foro) e Amanda Lucena, 

titular da 4ª Vara Federal e supervisora 
Seccional da Prática Jurisdicional dos 
novos magistrados, e pelo diretor do 
Núcleo Administrativo da JFPE, Josemar 
Melo, os juízes visitaram a Contadoria, os 
Núcleos Judiciário e de TI, entre outros 
setores administrativos. Em seguida, 
conheceram o ambiente de algumas varas 
federais e o Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc), onde 
puderam presenciar o mutirão de 
conciliação do Projeto Prédio-Caixão. Na 
ocasião, a  juíza federal Nilcéa Maggi, 
coordenadora do Cejusc da JFPE,  explicou 
como é a dinâmica da área responsável por 
promover a conciliação.

Foi inaugurado, no último dia 26 de março, 
no Anexo II do edifício-sede da JFPE, o  
Data Center que vai abrigar  todos os 
serviços de Tecnologia da Informação (TI) 
oferecidos pela Justiça Federal na 5ª Região. 
A solenidade contou com as presenças do 
presidente do TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, a juíza federal auxiliar da 
Presidência do Tribunal, Joana Carolina 
Lins Pereira, o diretor e vice-diretor do Foro 
da SJPE, respectivamente, juízes federais 
Frederico José Pinto de Azevedo e César 
Arthur Cavalcanti de Carvalho, de outros  
magistrados da Seção Judiciária de 
Pernambuco, além de servidores. O Data 
Center da JFPE é o segundo da 5ª Região, o 
primeiro foi instalado no TRF5. Com o 
projeto, o Tribunal e as Seções Judiciárias  
que compõem a 5ª Região irão dispor de 
uma estrutura com muita segurança e 
confiabilidade, além de uma nuvem  privada
que atenderá ao TRF5 e a todas as suas Sec-

cionais, abrigando, de acordo com 
cronograma a ser estabelecido, todos os 
sistemas de serviços regionais de TI, tais 
como o PJE 2.X, o SEI, e GEAFIN, entre 
outros. Na ocasião, o presidente do TRF5 
fez um balanço da sua gestão,  que vai até o

Dando continuidade ao calendário de 
inspeção anual da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), oito varas federais 
realizarão inspeções no mês de abril.
 Entre os dias 1 e 5 de abril, passam por 
inspeção a 4ª, 15ª, 34ª e 37ª Varas. No 
período de 8 a 12, será a vez da 5ª, 13ª e 21ª 
Varas. De 22 a 26 de abril, a 12 ª Vara.  
Durante a inspeção, os prazos processuais 
físicos serão suspensos, sendo devolvidos às 
partes, após o término das atividades, de 
modo a  não  causar  pre ju ízo  aos  
jurisdicionados. 

início de abril, destacando os investimentos 
realizados. “Apesar da limitação do teto de 
gastos, conseguimos entregar o Data Center, 
nomear  novos servidores do concurso e 
transformar cargos para a área de TI”, 
ressaltou Manoel Erhardt.

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.
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 da 
inspeção ordinária anual.

Confira as varas que realizam inspeção no mês de abril               

Servidora doa exemplar de livro à Biblioteca da JFPE               
A servidora da 13ª Vara, Patrícia 
Montalvão, fez mais uma doação para a 
Biblioteca da SJPE. Desta feita, o Livro 
Enunciados do Conselho da Justiça 
Federal Comentados, coletânea lançada no 
dia 21/03, no Espaço Cultural do STJ em 
Brasília/DF. A obra foi prefaciada pelo 
ministro do STJ, Mauro Campbell 
Marques, que também foi coordenador 
científico da 1ª Jornada de Processo Civil 
do CJF. Já o Livro foi coordenado pelo juiz 
federal Frederico Augusto Leopoldino 
Koehler (SJPE) e pelos professores Marco 
Aurélio Ventura Peixoto e Silvano José 
Gomes Flumignam. Patrícia participou do 
livro comentando os Enunciados 26, 89 e 

95 e também teve proposta de texto 
enunciativo aprovada pela Comissão 
Temática da 1ª Jornada, que resultou no 
Enunciado 44, com o comentário escrito 
pelo juiz federal Francisco Glauber Pessoa 
Alves (SJRN). “As Jornadas de Direito 
Processual Civil organizada pelo CJF são 
oportunidades de agregar todos os 
interessados no aprofundamento dos 
estudos do Código de Processo Civil, dos 
mais variados órgãos e carreiras jurídicas, 
horizontalizando a participação e 
permitindo o debate plural”, ressaltou 
Patrícia Montalvão. O livro já se encontra 
disponível  para consulta e empréstimo na 
Biblioteca da SJPE.  
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