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Isabela Herrero      

 

Em tempos de pandemia a comunicação com 

organização é a maneira mais eficiente de assistir 

a classe. Pensando nisso, a OAB Caruaru lançou o 

compilado de resoluções, atos e portarias expedidos 

durante a pandemia do covid-19, para que os(as) 

advogados(as) possam ter acesso às informações 

sobre o funcionamento dos Tribunais e os meios de 

Contatos de maneira rápida e objetiva. Parabéns a 

todos que fazem a Comissão de Pró-agilização 

processual de nossa subseção pelo trabalho e por não 

medir esforços para a realização do compilado. A 

OAB Caruaru sempre em busca de uma advocacia 

forte e unida! 

 

 

A Comissão de Agilização tem o intuito de 

facilitar o trabalho do(a) advogado(a) melhorando 

o acesso e a comunicação da classe com as 

Instituições. Pensando nessa facilitação, 

desenvolvemos – com o apoio da Presidência e toda 

a Diretoria da OAB Caruaru – o compilado, 

trazendo de modo prático as mudanças 

normativas sofridas durante a pandemia e uma 

lista unificada com os contatos que usamos 

diariamente. O trabalho em equipe foi 

determinante para a construção desse projeto, de 

modo que deixo registrado o meu agradecimento a 

todos que compõem a CEPAP Caruaru. Que esse 

compêndio seja mais uma ferramenta útil no 

exercício da profissão. 
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Nota Introdutória 

 

Em Atenção à Advocacia de Caruaru e Região, 

 

A advocacia é atividade essencial e imprescindível à administração da justiça e para exercê-la 

precisamos ter segurança jurídica. Tendo isso em vista, devido ao elevado número de Atos, Portarias, 

Resoluções e Comunicados publicados recentemente regulamentando o expediente forense durante 

a pandemia do COVID-19, bem como à alteração significativa na contagem dos prazos processuais, 

designações de audiências, realizações de perícias e atendimento presencial nas unidades 

judiciárias e administrativas, a Comissão Especial Pró-Agilização Processual da OAB Subseção 

Caruaru, pensando na melhoria da classe, elaborou o presente Compilado no formato tabela, visando 

trazer a confiança necessária ao advogado na hora de consultar as últimas alterações e contar os 

prazos processuais. 

A elaboração deste Compilado contou com a pesquisa minuciosa nos sites oficiais do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, dos Tribunais (TRF5, TJPE e TRT6), e do Governo Federal. 

Nesse momento, pedimos à classe que na hora de consultar o presente compilado, se atente à 

ordem cronológica das informações e lembre-se que o CNJ possui normas genéricas, isto é, após 

consultá-las o(a) advogado(a) deverá verificar qual foi o posicionamento da Instituição de sua 

preferência após a determinação do CNJ. Esclarecemos, ainda, que as informações contidas neste 

compêndio dizem respeito às Comarcas que compõem a OAB CARUARU, quais sejam: Agrestina, 

Altinho, Barra de Guabiraba, Bezerros, Bonito, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, 

Cupira, Ibirajuba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Riacho das Almas, Sairé, São Caetano e São Joaquim 

do Monte. Dessa forma, havendo a necessidade de consultar qual a situação em comarca distinta 

das citadas, pedimos a gentileza de consultar o Ato/Resolução/Portaria na íntegra clicando no link 

disponibilizado ao lado de cada resumo. A disponibilização deste link visa reforçar a segurança do 

conteúdo reproduzido, bem como possibilitar a rápida consulta para maiores esclarecimentos e o 

download daqueles que necessitarem ou desejarem ter a norma consigo. 

Se ao ler este material você tiver alguma dúvida sobre como consultá-lo, confira o nosso 

Tutorial: Como consultar o Compilado clicando aqui. Certos de que este arquivo auxiliará a classe no 

exercício da profissão durante esse período de crise, deixamos nossos mais sinceros votos de 

estima e apreço. 

Caruaru/PE, 10 de setembro de 2020, 

Comissão Especial Pró-Agilização Processual da OAB Subseção Caruaru. 

http://youtu.be/_Ro7s0pzaZg
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ 
 
 

 

 
RESOLUÇÃO 

 
RESOLUÇÃO 

PERÍODO DA 
SUSPENSÃO 

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

 
LINK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
313/2020 

• ESTABELECE o regime de Plantão Extraordinário no âmbito do 
Poder Judiciário Nacional. Esta Resolução não se aplica ao STF 
e à Justiça Eleitoral. 

 

• SUSPENDE o atendimento presencial, cujo deverá ser realizado 
remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis. 

 

• GARANTE a apreciação das matérias: 

I – habeas corpus e mandado de segurança; 
 

II – medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer 
natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais; 

 

III – comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de 
liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares 
diversas da prisão, e desinternação; 

 

IV – representação da autoridade policial ou do Ministério Público 
visando à decretação de prisão preventiva ou temporária; 

 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, 
interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente 
comprovada a urgência; 

 
VI – pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de importância em 
dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens 
apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno 
Valor – RPVs e expedição de guias de depósito; 

 

VII – pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de 
desacolhimento; 

 

VIII – pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, 
concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas 
e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação 
CNJ no 62/2020; 

 

IX – pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e 
 

X – autorização de viagem de crianças e adolescentes, observado o 
disposto na Resolução CNJ no 295/2019. 

 

• SUSPENDE os prazos processuais a contar da publicação desta 
Resolução, até o dia 30 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FÍSICO e 

ELETRÔNICO: 
 

 
Suspensos de 

23.03.20 a 
30.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

https://atos.cnj.jus.br/files/original221425202003195e73eec10a3a2.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original221425202003195e73eec10a3a2.pdf


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

314/2020 

 
 

• PRORROGA para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência 
da Resolução nº 313. 

 

• MANTÉM suspensos, durante a vigência do regime 
diferenciado de trabalho instituído pela Resolução nº 313, os 
prazos processuais dos processos que tramitam em meio 
FÍSICO (CPC, art. 313, VI). 

 

• RESOLVE: 

• Os processos judiciais e administrativos em todos os 
graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no STF e 
na Justiça Eleitoral, que tramitem em meio 
ELETRÔNICO, terão os prazos processuais retomados 
a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a 
designação de atos presenciais. 

 

• No período de regime diferenciado de trabalho, fica 
garantida, nos processos FÍSICOS, a apreciação das 
matérias mínimas estabelecidas no art. 4º da Resolução 
CNJ nº 313, em especial, dos pedidos de medidas 
protetivas em decorrência de violência doméstica, 
das questões relacionadas a atos praticados contra 
crianças e adolescentes ou em razão do gênero. 

 

• As sessões virtuais de julgamento nos tribunais e 
turmas recursais do sistema de juizados especiais 
poderão ser realizadas tanto em processos físicos, 
como em processos eletrônicos, e não ficam restritas 
às matérias relacionadas no art. 4º da Resolução CNJ 
nº 313, cujo rol não é exaustivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
FÍSICO: 

 

Suspenso até 
15.05.2020 

 
 

 
------------------- 

 

 
ELETRÔNICO: 

 
Suspenso até  
30.04.2020,  

voltando a fluir 
em 04.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
318/2020 

 
 

• PRORROGA para o dia 31 de maio de 2020 o prazo de vigência 
das Resoluções nº 313 e nº 314. 

 

• RESOLVE: 

a. Em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à 
livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da 
autoridade estadual competente, ficam automaticamente 
suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem 
em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem 
as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa. 

 

b. Continua assegurada a apreciação das matérias mínimas a 
que se refere o art. 4º das Resoluções CNJ nº 313 e nº 314. 

 
 
 

 
FÍSICO: 

Suspenso até 
31.05.2020 

 
------------------- 

 

 
ELETRÔNICO: 

Flui 
normalmente 

 
 
 
 
 
 
 

 
07.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
Clique 

aqui 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-314.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-314.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original182531202005075eb4529b83ec3.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original182531202005075eb4529b83ec3.pdf
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• RECOMENDA que os valores recebidos a título de auxílio 
emergencial previsto na Lei nº 13.982/2020 não sejam objeto 
de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de 
bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Em 
havendo bloqueio de valores posteriormente identificados 
como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja 
promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu 
desbloqueio, diante de seu caráter alimentar. 

 

• RECOMENDA que as intimações das partes e seus 
procuradores, para audiências e sessões de julgamento, sejam 
realizadas pelo órgão oficial, observado interstício mínimo de 5 
dias úteis, se não houver outra previsão específica. 

   

 

 
PORTARIA 

Nº 79 

 

 
• PRORROGA para o dia 14/06/2020 os prazos de vigência das 

Resoluções CNJ nº 313/2020, nº 314/2020 e nº 318/2020. 

FÍSICO: 
Suspenso até 
14.06.2020 

------------------- 
ELETRÔNICO: 

Flui   
normalmente 

 
 

 
22.05.2020 

 

 
Clique 
aqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVIMENTO 
Nº 100 

 
• DISPÕE sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando 

o sistema e-Notariado em todos os tabelionatos de nota do 
País; 

 

• ESTABELECE que para a lavratura do ato notarial eletrônico, o 
notário utilizará a plataforma e-Notariado, através do link 
www.e- notariado.org.br, com a realização da 
videoconferência notarial para captação da vontade das partes 
e coleta das assinaturas digitais; 

 

• INSTITUI o Sistema de Atos Notariais Eletrônicos, e-Notariado, 
disponibilizado na internet pelo CNB-CF, dotado de 
infraestrutura tecnológica necessária à atuação notarial 
eletrônica; 

 

• INSTITUI a Matrícula Notarial Eletrônica-MNE que servirá 
como chave de identificação individualizada, facilitando a 
unicidade e rastreabilidade da operação eletrônica praticada; 

 

• O sistema e-Notariado estará disponível 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os períodos de 
manutenção do sistema; 

 

• A consulta aos dados e documentos do sistema e-Notariado 
estará disponível por meio do link http://www.e- 
notariado.org.br/ consulta. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

https://www.conjur.com.br/dl/cnj-prorroga-prazos.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/cnj-prorroga-prazos.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/DJ156_2020-ASSINADO.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/DJ156_2020-ASSINADO.pdf
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• Os atos notariais eletrônicos, cuja autenticidade seja conferida 
pela internet por meio do e-Notariado, constituem 
instrumentos públicos para todos os efeitos legais e são 
eficazes para os registros públicos, instituições financeiras, 
juntas comerciais, DETRANs e para a produção de efeitos 
jurídicos perante a administração pública e entre particulares. 

 

• A comunicação adotada para atendimento a distância deve 
incluir os números dos telefones da serventia, endereços 
eletrônicos de e-mail, o uso de plataformas eletrônicas de 
comunicação e de mensagens instantâneas como WhatsApp, 
Skype e outras disponíveis para atendimento ao público, 
devendo ser dada ampla divulgação. 

 

• O e-Notariado será implementado com a publicação deste 
provimento e, no prazo máximo de 6 meses, naquilo que 
houver necessidade de cronograma técnico, informado 
periodicamente à Corregedoria Nacional de Justiça. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
322/2020 

• Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para 
retomada dos serviços presenciais, observadas as ações 
necessárias para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus 

– Covid-19, e dá outras providências. 
 

• Será preferencialmente mantido o atendimento virtual; os 
tribunais poderão estabelecer horários específicos para os 
atendimentos e prática de atos processuais presenciais. 

 

• Na primeira etapa de retomada das atividades presenciais nos 
tribunais, ficam autorizados: 

 
I – audiências envolvendo réus presos, inclusive a realização de 
sessões do júri nessas mesmas circunstâncias; adolescentes em 
situação de internação; crianças e adolescentes em situação de 
acolhimento institucional e familiar; e outras medidas, criminais e 
não criminais, de caráter urgente, quando declarada a inviabilidade 
da realização do ato de forma integralmente virtual, por decisão 
judicial; 

 

II – sessões presenciais de julgamento nos tribunais e turmas 
recursais envolvendo os casos previstos no inciso I deste artigo, 
quando inviável sua realização de forma virtual, de acordo com 
decisão judicial; 

 

III – cumprimento de mandados judiciais, utilizando-se de 
equipamentos de proteção individual a serem fornecidos pelos 
respectivos tribunais; 

 

IV – perícias, entrevistas e avaliações, observadas as normas de 
distanciamento social e de redução de concentração de pessoas e 
adotadas as cautelas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3333
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3333
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• As audiências de custódia deverão ser retomadas assim que 
verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos 
órgãos de segurança pública, observado o regramento 
previsto na Resolução CNJ nº 313/2020. 

 

• O CNJ manterá em sua página da internet quadros e painel 
eletrônico contendo dados necessários para que todos os 
interessados tenham conhecimento do regime em vigor em 
casa um dos tribunais do país durante o período da pandemia, 
da fluência ou suspensão dos prazos processuais, para os 
processos eletrônicos e físicos, do regime de atendimento e da 
prática de atos processuais no respectivo tribunal. 

 

• Havendo necessidade, os tribunais poderão voltar a aderir ao 
sistema de Plantão Extraordinário. 

 

• Esta Resolução não se aplica ao STF e à Justiça Eleitoral. 

   

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3249
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO – TJPE 
 

 
ATO/PORTARIA/ 
COMUNICADO 

 

RESOLUÇÃO 
PERÍODO DA 
SUSPENSÃO 

DATA DA 
PUBLICAÇÃO LINK 

 
 
 
 
 
 

ATO 1027/2020 

• IMPLEMENTA:  
a. Teletrabalho; 
b. Audiência de custódia e réu preso por 
videoconferência. 

• SUSPENDE até 31/03/2020: 
a. Audiências; 
b. Atendimento presencial; 
c. Realização de perícias médicas. 

• SUSPENDE por 60 dias: 
a. Apresentações mensais de presos nos 

Patronatos Penitenciários, nas CEAPA, e 
Varas Judiciais, bem como nos JECRIM nas 
hipóteses de suspensão processual. 

 
 

FÍSICO 

Suspenso de 

17.03.2020 a 
31.03.2020 
 

------------------- 
 

ELETRÔNICO 
Fluiu 

normalmente 
 

 
 
 
 
 
 

17.03.2020 

 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
 

 
PORTARIA 

CONJUNTA Nº 
05/2020 

 

• SUSPENDE o expediente presencial até 
30/04/2020, incluindo o atendimento externo na 
Execução Penal. 

 

• Mantém SUSPENSA audiência de custódia 
presencial (plantao.custodia@tjpe.jus.br) 

 

FÍSICO 
Suspenso até 
30.04.2020 

------------------- 
ELETRÔNICO 

Fluiu 
normalmente 

 
 
 

 
18.03.2020 

 
 

 
Clique 
aqui 

 

 
PROVIMENTO 

Nº 09 

• SUSPENDE os prazos dos processos 

ADMINISTRATIVOS físicos e virtuais, incluindo 

sindicâncias e procedimentos preliminares até 

30/04/2020. 

  

 
19.03.2020 

 

 
Clique 
aqui 

 
ATO CONJUNTO 

Nº 06/2020 

• Art. 15. Ficam suspensos os prazos nos termos da 

Resolução CNJ nº 313, de 23.03.2020 até 

30.04.2020 

FÍSICO e 
ELETRÔNICO 
Suspensos de 

23.03.20 a 
30.04.2020 

 

 
23.03.2020 

 

 
Clique 
aqui 

AVISO CONJUNTO 
Nº 02/2020 

• Suspende o trabalho presencial de 23 a 29 de 
março. 

  
24.03.2020 

 
Clique 
aqui 

https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJ492020_Ato%2Bn%C2%BA%2B1027_Estabelece_homeoffice_mag_serv_voltam_viagem.pdf/e207069b-147b-1556-21d3-e6816885fcef
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJ492020_Ato%2Bn%C2%BA%2B1027_Estabelece_homeoffice_mag_serv_voltam_viagem.pdf/e207069b-147b-1556-21d3-e6816885fcef
mailto:plantao.custodia@tjpe.jus.br
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B19.03.20%2B-%2BPortaria%2BConjunta%2Bn%C2%BA%2B05%2B-%2BCOVID%2B19%2B-%2BDisp%C3%B5e%2Bsobre%2Ba%2Batua%C3%A7%C3%A3o%2Bdas%2Bunidades%2Badministrativas%2Be%2Bjudici%C3%A1rias%2C%2Bdo%2B1%C2%BA%2Be%2B2%C2%BA%2Bgraus%2C%2Bno%2BPoder%2BJudici%C3%A1rio.pdf/df583aa0-ce8e-39c2-0975-207e6e6a0836
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B19.03.20%2B-%2BPortaria%2BConjunta%2Bn%C2%BA%2B05%2B-%2BCOVID%2B19%2B-%2BDisp%C3%B5e%2Bsobre%2Ba%2Batua%C3%A7%C3%A3o%2Bdas%2Bunidades%2Badministrativas%2Be%2Bjudici%C3%A1rias%2C%2Bdo%2B1%C2%BA%2Be%2B2%C2%BA%2Bgraus%2C%2Bno%2BPoder%2BJudici%C3%A1rio.pdf/df583aa0-ce8e-39c2-0975-207e6e6a0836
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJ1512020_Provimento%2Bn%C2%BA%2B09%2C%2Bde%2B18%2Bde%2Bmar%C3%A7o%2Bde%2B2020.pdf/867f00b5-3811-405e-3e0b-c94a84bcff77
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJ1512020_Provimento%2Bn%C2%BA%2B09%2C%2Bde%2B18%2Bde%2Bmar%C3%A7o%2Bde%2B2020.pdf/867f00b5-3811-405e-3e0b-c94a84bcff77
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/Ato%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B06%2B-%2BRegulamenta%2Bas%2Batividades%2Bdos%2Bservi%C3%A7os%2Bjudici%C3%A1rios%2Bno%2B%C3%A2mbito%2Bdas%2Bunidades%2Badministrativas%2Be%2Bjudici%C3%A1rias%2C%2Bde%2B1%C2%BA%2Be%2B2%C2%BA%2Bgraus.pdf/0d9aabf5-3cbd-5e03-aebe-906235ed1464
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/Ato%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B06%2B-%2BRegulamenta%2Bas%2Batividades%2Bdos%2Bservi%C3%A7os%2Bjudici%C3%A1rios%2Bno%2B%C3%A2mbito%2Bdas%2Bunidades%2Badministrativas%2Be%2Bjudici%C3%A1rias%2C%2Bde%2B1%C2%BA%2Be%2B2%C2%BA%2Bgraus.pdf/0d9aabf5-3cbd-5e03-aebe-906235ed1464
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJ54%2BAto%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B02%2B-%2BSuspende%2Bo%2Btrabalho%2Bpresencial.pdf/6aa5a169-771b-549e-eec5-9a9f08bcb5f6
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJ54%2BAto%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B02%2B-%2BSuspende%2Bo%2Btrabalho%2Bpresencial.pdf/6aa5a169-771b-549e-eec5-9a9f08bcb5f6
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AVISO CONJUNTO 
Nº 03/2020 

 

• Prorroga a suspensão do trabalho presencial até 
08/04/2020. 

  

31.03.2020 
 

Clique 
aqui 

 

ATO Nº 312/2020 • Fica suspensa a realização de perícias médicas. 
  

01.04.2020 
 

Clique 
aqui 

 
 
 
 
AVISO CONJUNTO 

Nº 04/2020 

 

• Prorroga a suspensão do trabalho presencial até 
30/04/2020. 

 

• Mantem, até 30/04/2020, o funcionamento das 
unidades judiciárias de 1º e 2º graus que utilizam o 
sistema PJE, bem como da Central de Flagrantes da 
Capital, dos Polos de custódia e das Varas de 
Execução Penal, nos mesmos moldes do Aviso 
Conjunto 03/2020. 

  
 
 
 
 

07.04.2020 

 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
 
 
 

ATO CONJUNTO Nº 
08/2020 

 
 

• Prorroga a suspensão do trabalho presencial até 
15/05/2020. 

 

• Determina para os processos ELETRÔNICOS a 

retomada dos prazos a partir de 04/05/2020. 

FÍSICO 
Suspenso até 

31.05.2020 

------------------- 

ELETRÔNICO 
Suspenso até 

30.04.2020, 

Voltando a fluir  
em 04.05.2020 

 
 
 
 

24.04.2020 

 

 
 

Clique 
aqui 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA TÉCNICA 

• A suspensão dos prazos não incide sobre a 
contagem dos 10 dias corridos prevista no §3º do 
art. 5º da Lei 11.419/2006 (prazo de ciência). 

• A suspensão dos prazos processuais eletrônicos já 
está sendo automaticamente considerada pelo 
PJe. 

• A contagem dos prazos inicialmente previstos para 
17, 18, 19 ou 20.03.2020 deverá iniciar-se no 
primeiro dia útil após o encerramento do período 
de suspensão (04.05.2020), devendo ser 
certificada manualmente pelo servidor. 

• O Sistema PJe não ajusta automaticamente os 
prazos processuais já iniciados antes de 
17.03.2020 e com términos previstos para 
qualquer um dos dias do período de suspensão, 
devendo também ser certificado manualmente – 
processo a processo – pelo servidor. 

 

 
 
 
 
 
 
 

27.04.2020 

 
 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B31.03.20%2B-%2BAviso%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B03%2B-%2BProrroga%C3%A7%C3%A3o%2Bsuspens%C3%A3o%2Bde%2Btodo%2Bo%2Btrabalho%2Bpresencial%2B%28republica%C3%A7%C3%A3o%29.pdf/2dc3228c-8706-6a67-c404-9d4df2d3ceec
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B31.03.20%2B-%2BAviso%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B03%2B-%2BProrroga%C3%A7%C3%A3o%2Bsuspens%C3%A3o%2Bde%2Btodo%2Bo%2Btrabalho%2Bpresencial%2B%28republica%C3%A7%C3%A3o%29.pdf/2dc3228c-8706-6a67-c404-9d4df2d3ceec
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B01.04.20%2B-%2BAto%2B312%2B-%2BAltera%2Bo%2Bato%2B1027.pdf/83338f48-fa7e-d0f7-e34c-27faf8543eed
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B01.04.20%2B-%2BAto%2B312%2B-%2BAltera%2Bo%2Bato%2B1027.pdf/83338f48-fa7e-d0f7-e34c-27faf8543eed
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B07.04.20%2B-%2BAviso%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B04%2B-%2BSuspens%C3%A3o%2Bdo%2BTrabalho%2BPresencial.pdf/b63df7a9-0983-7a4d-fd35-b1d4f51899f1
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B07.04.20%2B-%2BAviso%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B04%2B-%2BSuspens%C3%A3o%2Bdo%2BTrabalho%2BPresencial.pdf/b63df7a9-0983-7a4d-fd35-b1d4f51899f1
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B27.04.20%2B-%2BAto%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B08%2B-%2BProrroga%2Bo%2Bregime%2Bde%2Btrabalho%2Bremoto%2Be%2Baltera%2Bas%2Bregras%2Bde%2Bsuspens%C3%A3o%2Bde%2Bprazos%2Bprocessuais.pdf/0c10dc45-3d9b-bf70-9418-2b407cc69bcb
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B27.04.20%2B-%2BAto%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B08%2B-%2BProrroga%2Bo%2Bregime%2Bde%2Btrabalho%2Bremoto%2Be%2Baltera%2Bas%2Bregras%2Bde%2Bsuspens%C3%A3o%2Bde%2Bprazos%2Bprocessuais.pdf/0c10dc45-3d9b-bf70-9418-2b407cc69bcb
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B27.04.20%2B-%2BNota%2BT%C3%A9cnica%2B-%2BComportamento%2Bdo%2BSistema%2BPJe%2Bno%2Bque%2Bse%2Brefere%2B%C3%A0%2Bsuspens%C3%A3o%2Bde%2Bprazos%2Bprocessuais%2B-Republica%C3%A7%C3%A3o.pdf/8a3ca598-82af-645f-3f4c-4923e530e540
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B27.04.20%2B-%2BNota%2BT%C3%A9cnica%2B-%2BComportamento%2Bdo%2BSistema%2BPJe%2Bno%2Bque%2Bse%2Brefere%2B%C3%A0%2Bsuspens%C3%A3o%2Bde%2Bprazos%2Bprocessuais%2B-Republica%C3%A7%C3%A3o.pdf/8a3ca598-82af-645f-3f4c-4923e530e540


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 

 

 
COMUNICADO 

OFICIAL - CGPJE/PE 

 
• RECOMENDA que, em todos os processos 

ELETRÔNICOS, a contagem dos prazos processuais 
que se encontravam suspensos seja realizada de 
forma manual e certificada, processo a processo, 
pelos servidores. 

  
 

 
30.04.2020 

 

 
Clique 
aqui 

 
 
 

 
ATO CONJUNTO 

Nº 11/2020 

 
 
 

 
• Prorroga a suspensão do trabalho presencial até 

31/05/2020 

 
FÍSICO 

Suspenso até 
31.05.2020 

------------------- 

ELETRÔNICO 

Flui   
normalmente 

 
 
 
 

 
12.05.2020 

 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE 
COOPERAÇÃO 
TÉCNICA Nº 02 

 
• Dispõe sobre a cooperação entre o TJPE, a SDS, a 

SERES, a OAB/PE, o MPPE e a DPE para a 

viabilização da investigação, processo e crimes 

ocorridos em Pernambuco, inclusive com a 

realização de audiências por videoconferência, 

enquanto perdurar o período de isolamento social 

decorrente da Pandemia da COVID-19. 

 

• Caberá ao Poder Judiciário intimar os advogados 

constituídos pelos e-mails indicados, remetendo 

cópia dos documentos até então produzidos; 

notificar réu solto por meio tecnológico; realizar 

citações e intimações de réus presos por malote 

digital. 

 

• As audiências criminais por videoconferência, 
relativas a processos que tramitam em meio físico 
ou eletrônico, no período de isolamento social, 
serão realizadas preferencialmente pela 
Plataforma Cisco Webex. 

 

• Os procedimentos descritos no Termo de 
Cooperação não alteram a dinâmica 
procedimental relacionada às videoconferências 
das Varas da Infância e Juventude, dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dos CEJUSCs. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/Comunicado%2BOficial%2B-%2Bcontagem%2Bde%2Bprazo.30.4.20..pdf/487f0e49-2b70-2a45-c716-5776ec609342
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/Comunicado%2BOficial%2B-%2Bcontagem%2Bde%2Bprazo.30.4.20..pdf/487f0e49-2b70-2a45-c716-5776ec609342
https://www.tjpe.jus.br/documents/10180/132214/Ac%2B11.2020%2BMANTEM%2BSUSPENS%C3%83O%2BPRAZO%2BPJE%2B12.11%2Bversao%2Bfinal.pdf/4654da75-0955-40a4-48b6-3c90a27572d6
https://www.tjpe.jus.br/documents/10180/132214/Ac%2B11.2020%2BMANTEM%2BSUSPENS%C3%83O%2BPRAZO%2BPJE%2B12.11%2Bversao%2Bfinal.pdf/4654da75-0955-40a4-48b6-3c90a27572d6
http://oabpe.org.br/oab-pe-assina-convenio-para-viabilizar-tramitacao-das-acoes-penais/
http://oabpe.org.br/oab-pe-assina-convenio-para-viabilizar-tramitacao-das-acoes-penais/


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATO CONJUNTO 

Nº 13 

 
• PRORROGAR o prazo de vigência do regime 

diferenciado de trabalho remoto até o dia 
14.06.2020. 

 

• MANTER a suspensão dos prazos processuais dos 
feitos administrativos e judiciais que tramitam em 
meio físico; 

 

• MANTER os prazos processuais dos feitos 
administrativos e judiciais que tramitam 
em meio eletrônico transcorrendo normalmente 
desde o dia 04.05.2020 FICAM suspensas, até 
31.10.2020, as apresentações mensais de presos 
nos Patronatos Penitenciários, nas CEAPA, e Varas 
Judiciais, bem como nos JECRIM nas hipóteses de 
suspensão processual. 

 
 

 
FÍSICO 

 

Suspenso até 
14.06.2020 

 
 

------------------- 

ELETRÔNICO 

Flui   
normalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

 
 
 
 
 

 
ATO CONJUNTO  

Nº 16 

 

• PRORROGA o regime diferenciado de trabalho remoto 
até 

 

• MANTÊM suspensos os prazos processuais dos 
processos que tramitam em meio FÍSICO. 

 

 
• MANTER a fluência dos prazos processuais que 

tramitam em meio eletrônico. Remoto, inclusive no 
período de recesso compreendido entre 20 a 30 de 
junho em curso. Este ato entra em vigor em 15.06.2020 

 
FÍSICO 

 
suspenso até 
19.06.2020 

 
----------------- 

ELETRÔNICO 

Flui   
normalmente 

 
 
 
 
 

 
05.06.2020 

 
 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B27.05.20%2B-%2BAto%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B13%2B-%2BProrroga%C3%A7%C3%A3o%2Bdo%2BRegime%2Bde%2BTrabalho%2BRemoto%2Bat%C3%A9%2B14.06.20.pdf/0e5796b9-997b-eb9c-6371-4d4ebc172769
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/DJE%2B27.05.20%2B-%2BAto%2BConjunto%2Bn%C2%BA%2B13%2B-%2BProrroga%C3%A7%C3%A3o%2Bdo%2BRegime%2Bde%2BTrabalho%2BRemoto%2Bat%C3%A9%2B14.06.20.pdf/0e5796b9-997b-eb9c-6371-4d4ebc172769
https://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/legislacao/normas-internas-1-grau?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Fprocesso-judicial-eletronico%2Flegislacao%2Fnormas-internas-1-grau%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fprocesso-judicial-eletronico%252Flegislacao%252Fnormas-internas-1-grau%26_3_keywords%3DAto%2BConjunto%26_3_groupId%3D0&_101_assetEntryId=2516713&_101_type=content&_101_groupId=29010&_101_urlTitle=ato-conjunto-n-16-2020&_101_redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fweb%2Fprocesso-judicial-eletronico%2Flegislacao%2Fnormas-internas-1-grau%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dato%2Bconjunto%2Bn%25C2%25BA%2B16%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fprocesso-judicial-eletronico%252Flegislacao%252Fnormas-internas-1-grau%253Fp_p_id%253D3%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dmaximized%2526p_p_mode%253Dview%2526_3_struts_action%253D%25252Fsearch%25252Fsearch%2526_3_redirect%253D%25252Fweb%25252Fprocesso-judicial-eletronico%25252Flegislacao%25252Fnormas-internas-1-grau%2526_3_keywords%253DAto%252BConjunto%2526_3_groupId%253D0&inheritRedirect=true
https://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/legislacao/normas-internas-1-grau?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Fprocesso-judicial-eletronico%2Flegislacao%2Fnormas-internas-1-grau%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fprocesso-judicial-eletronico%252Flegislacao%252Fnormas-internas-1-grau%26_3_keywords%3DAto%2BConjunto%26_3_groupId%3D0&_101_assetEntryId=2516713&_101_type=content&_101_groupId=29010&_101_urlTitle=ato-conjunto-n-16-2020&_101_redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fweb%2Fprocesso-judicial-eletronico%2Flegislacao%2Fnormas-internas-1-grau%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dato%2Bconjunto%2Bn%25C2%25BA%2B16%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fprocesso-judicial-eletronico%252Flegislacao%252Fnormas-internas-1-grau%253Fp_p_id%253D3%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dmaximized%2526p_p_mode%253Dview%2526_3_struts_action%253D%25252Fsearch%25252Fsearch%2526_3_redirect%253D%25252Fweb%25252Fprocesso-judicial-eletronico%25252Flegislacao%25252Fnormas-internas-1-grau%2526_3_keywords%253DAto%252BConjunto%2526_3_groupId%253D0&inheritRedirect=true


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO CONJUNTO 
Nº 18 

 

• REGULAMENTA o plano de reabertura gradual das 
atividades presenciais em 5 etapas, considerando, para 
fins desse ato, advogados como usuários externos. 

 

• Na 1ª etapa, com início em 06 de julho de 2020, as 
atividades do Poder Judiciário manter-se-ão em Regime 
Diferenciado de Trabalho Remoto, 
permanecendo suspensos os prazos processuais dos 
feitos que tramitam em meio físico. 

 

• Os prazos processuais dos processos físicos em trâmite 
nas unidades administrativas e judiciárias da Região de 
Saúde I (Recife) que retomarem as atividades 
presenciais no dia 20.07.2020 (2ª etapa), serão 
restabelecidos no dia 10.08.2020. 

 

• Os prazos processuais dos processos físicos, iniciados 
anteriormente à data de 31.03.2020, serão retomados 
a partir da data de reabertura da unidade e restituído 
por tempo igual ao que faltava para sua 
complementação. 

 

• As citações e intimações serão realizadas, 
preferencialmente, por meio eletrônico. Permanecem 
suspensos os leilões judiciais presenciais, podendo ser 
realizados por meio eletrônico ou virtual, com retorno 
da atividade presencial somente na 5ª etapa da 
retomada. 

 

• RECOMENDA aos magistrados: 

a. Priorizar a realização de audiências criminais e 
o atendimento aos Advogados, membros da 
Defensoria Pública e do Ministério Público, 
por videoconferência; 

 

b. Designar as audiências urgentes em horários 
espaçados e dias intercalados; 

c. Enviar a pauta semanal para a Diretoria do 
Foro, indicando o número do processo, data, 
horário, nome do réu e a relação de 
testemunhas que comparecerão ao fórum; - 
controlar o número de pessoas nas 
dependências da sua unidade. 

 

• RESOLVEU: Em caso de imposição de medidas sanitárias 
restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por 
parte da autoridade municipal ou estadual, mesmo 
quando decretadas em caráter parcial, poderão ser 
suspensos os prazos processuais dos em autos físicos 
e/ou eletrônicos. 

 

• Fica prorrogada, até o dia 05 de julho de 2020, a 
vigência do Ato Conjunto 13, de 12 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICO 
Suspenso 

 
 
 

------------------- 
 
 
 
 

ELETRÔNICO 
 

Flui   
normalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique 

aqui 

https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/Ato_Conjunto%2B_18_TJPE_Retomada_Presencial.pdf/3adf32af-ae63-7813-a812-7aae202c84e9
https://www.tjpe.jus.br/documents/101861/2416867/Ato_Conjunto%2B_18_TJPE_Retomada_Presencial.pdf/3adf32af-ae63-7813-a812-7aae202c84e9


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
PORTARIA SJDH 

Nº 53 

 

• Regulamenta no âmbito da Secretaria Executiva de 
Ressocialização - SERES, vinculada à Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos de Pernambuco - SJDH, a retomada 
gradual das visitas de familiares nas unidades prisionais do 
Estado de Pernambuco. 

 

• FAMILIARES: as visitas terão duração de, no máximo, duas 
horas e serão restritas a apenas uma pessoa da família, 
com idade entre 18 e 60 anos, a cada 15 dias. Os horários 
serão aos sábados e domingos, divididos pelo último 
número do prontuário do preso. Serão obrigatórios o uso 
de máscaras e a higienização de mãos, pés, calçados e 
bolsas na porta de entrada, entre outras medidas. 

  
 
 
 
 

 
05.08.2020 

 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA SJDH 
Nº 54 

 
• Retomada gradual das visitas de advogados aos presos 

recolhidos em unidades prisionais vinculadas à Secretaria 
Executiva de Ressocialização – SERES. 

 

• ADVOGADOS: podem realizar os atendimentos nas 
segundas, quartas e sextas, das 8h às 17h, com tempo de 
permanência máxima de 40 minutos por preso. Serão 
permitidos apenas três custodiados por advogado, ambos 
deverão respeitar o uso obrigatório de máscara. Na 
entrada da unidade os advogados deverão aferir a 
temperatura, higienizar mãos, calçados e bolsas. 

  
 
 
 
 
 

05.08.2020 

 
 
 
 
 

Clique 
aqui 



ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATO CONJUNTO 

Nº 24 

• Serão retomadas as atividades nas unidades 
administrativas e judiciárias da Região de Saúde I 
(Recife), mas com o quantitativo de servidores 
reduzidos de 30 a 50%, adotando o regime de rodízio; 

 

• A jornada de trabalho será entre 09h e 13h, exceto nos 
juizados cíveis e fazendários que será das 08h às 12h e 
das 13h às 17h; 

 

• As audiências e julgamentos serão realizadas, 
exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de 
videoconferência ou plenário virtual; 

 

• Fica autorizada, em caso de impossibilidade de 
realização de ato processuais por meio virtual ou algum 
motivo a critério do magistrado, desde que 
devidamente fundamentada pelo mesmo: 

 

I – Audiências de juizados criminais e sessões plenárias do 
júri que envolvam réu preso; 

 

II – Audiências relativas a processos que envolvam 
adolescentes internados em conflito com a lei; 

 

III – Crianças e adolescentes em situação de acolhimento 
institucional e familiar; 

 

IV – Sessões presenciais de julgamento no Tribunal e 
Turmas Recursais, se tecnicamente inviável a sua 
realização na forma telepresencial ou pelo plenário 

 

virtual; 
 

V – Cumprimento de mandados judiciais por servidores 
que não estejam em grupos de risco, utilizando-se de 
equipamentos de proteção individual a serem fornecidos 
pelo Poder Judiciário, e desde que o cumprimento do ato 
não resulte em aglomeração de pessoas ou reuniões em 
ambientes fechados; 

 

VI – Outras situações reconhecidas pelo magistrado, para 
fins de evitar perecimento de direito; 

 

VII - As audiências de custódia deverão ser retomadas tão 
logo viabilizada a sua realização junto aos órgãos de 
segurança pública; 

 

VIII - Os prazos dos processos físicos em trâmite nas 
comarcas que retornarem às atividades no dia 18/08/2020 
serão restabelecidos no dia 01/09/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FÍSICO 

 
Suspenso 

 
 

 
---------------- 

 
 

 
ELETRÔNICO 

 

 
Flui   

normalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.08.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique 
aqui 



ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO CONJUNTO 
Nº 29 

• DETERMINAR que todas as solicitações de 
agendamento de advogados, defensores públicos, 
procuradores, partes, colaboradores e demais 
interessados, por meio dos vários canais já 
disponibilizados, visando acesso aos autos físicos na 
hipótese em que o prazo encontra-se em curso, sejam 
atendidas e agendadas para a mesma data, sempre 
que o pedido ocorrer até o horário de início do 
expediente da unidade; 

• As solicitações formuladas após o horário de início do 
expediente da unidade, cujo processo estiver com 
prazo em curso, deverão ser agendados para, no 
máximo, o dia posterior ao pedido; 

• MANTER a utilização do e-mail para o protocolo de 
peças e documentos junto à Unidade de Distribuição 
de 2º grau, e havendo urgência e/ou necessidade de 
protocolo na modalidade presencial, deve-se 
promover o agendamento prévio, observando-se as 
regras estabelecidas no artigos 1º e 2º deste ato 
conjunto; 

• RECOMENDAR a todas as unidades administrativas e 
judiciárias de 1º e 2º graus de jurisdição, que envidem 
esforços no sentido de acessar diariamente os canais 
de atendimento disponibilizados pelo Tribunal de 
Justiça, ao menos às 9h, 10h30 e 12h30, e os Juizados 
Especiais com expediente no turno vespertino, o 
façam às 13h, 15h30 e 17h30 

• º O atendimento pelos Magistrados, por 
videoconferência, decorrente de solicitação de 
Advogados, no exercício do jus postulandi (art. 103 do 
NCPC), para tratar de processo em tramitação, 
permanece regulado pela Instrução Normativa nº 06, 
de 30 de julho de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.08.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
  

http://www.tjpe.jus.br/documents/29010/2444919/ATO+CONJUNTO+N%C2%BA+29-2020+TJPE-CGJ+Pub.+DJe+31.08.2020.pdf/2f78c1ec-a0e7-478f-24d3-3e7afa6a9a3f
http://www.tjpe.jus.br/documents/29010/2444919/ATO+CONJUNTO+N%C2%BA+29-2020+TJPE-CGJ+Pub.+DJe+31.08.2020.pdf/2f78c1ec-a0e7-478f-24d3-3e7afa6a9a3f


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO – PERNAMBUCO 
 
 
 
 

ATO / RESOLUÇÃO 
RESOLUÇÃO 

PERÍODO DA 
SUSPENSÃO 

DATA DA 
PUBLICAÇÃO LINK 

 

 

 

 

 

 

 
ATO Nº 104/2020 

• ASSEGURA o acesso aos advogados, que tenham 
interesse direto nos processos sob julgamento nas 
sessões ou que tenham compromisso previamente 
agendado com os gabinetes. 

• SUSPENDE os prazos dos processos físicos em trâmite 
no Tribunal Regional Federal da 5ª Região no período 
de 17 a 29.03.2020. 

• RECOMENDA aos  magistrados, quando 
possível, respeitadas as urgências, a suspensão e 
adiamento de audiências e das perícias marcadas para 
ocorrerem nas instalações da Seção 
Judiciária. 

 

• Nos casos de impossibilidade de remarcação de 
audiências, deve ser priorizada a adoção de 
videoconferência. 

 
 
 

FÍSICO 

Suspenso de 
17.03.2020 a 

19.03.2020 

------------------ 

ELETRÔNICO 
 

Fluiu 
normalmente 

 
 

 
 
 
 
 

17.03.2020 

 
 

 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
 

ATO Nº 112/2020 

 

• ESTABELECE o Plantão Extraordinário. 

 
• SUSPENDE o atendimento presencial. 

FÍSICO e 
ELETRÔNICO 
Suspensos de 
20.03.2020 a 
30.04.2020 

 
 

19.03.2020 

 
Clique 
aqui 

 
 

 
RESOLUÇÃO PLENO 

Nº 3 

• SUSPENDE as sessões presenciais das Turmas e do 

Pleno do TRF 5, a partir de 20.03.2020, pelo prazo de 

30 dias. 

• O julgamento dos processos incluídos nas pautas das 

sessões que deixarem de ser realizadas dependerá de 

nova inclusão em pauta, com intimação das partes. 

  
 
 

 
19.03.2020 

 
 
 

 
Clique 
aqui 

https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO 
PLENO Nº 5 

•      INSTITUI no sistema PJe do TRF5 as sessões 
virtuais das Turmas. 

•      Nas intimações de inclusão em pauta, deverá 
haver menção expressa de que os processos 
integrarão sessão virtual. 

•      As partes, mediante petição, poderão se opor ao 
julgamento virtual em até 5 dias úteis após a 
intimação da inclusão em pauta, o que implicará a 
exclusão do processo da sessão virtual e sua 
posterior inclusão em sessão presencial. 

•      O requerimento de sustentação oral deverá ser 
formulado em igual prazo e, quando cabível, terá 
o mesmo efeito. 

  
 
 
 
 

26.03.2020 

 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

 
 
 
 
 

ATO Nº 140/2020 

 

•      Prorroga até 15.05.2020 o regime de trabalho 
diferenciado. 

•      Os processos judiciais e administrativos 
que tramitem em meio ELETRÔNICO terão os 
prazos processuais retomados a partir do dia 
04.05.2020. 

•      Os prazos dos processos FÍSICOS permanecem 
suspensos enquanto durar o regime de trabalho 
diferenciado. 

FÍSICO 
Suspenso de 
22.04.2020 a 
15.05.2020 

------------------- 
ELETRÔNICO 
Suspenso de 

20.03.2020   a 
30.04.2020 

 
Voltando a 

fluir em 
04.05.2020 

 
 
 
 
 

21.04.2020 

 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO PLENO 
Nº 6 

 

•      Instituir no sistema PJe do TRF 5 as sessões virtuais 
e telepresenciais das Turmas, bem como as 
sessões telepresenciais do Pleno, sem prejuízo da 
realização das sessões presenciais. 

 

•      As sessões virtuais terão duração de 7 dias 
corridos, devendo o ato de designação, bem como 
a respectiva intimação, consignarem as datas e 
horários de início e encerramento. 

  
 
 
 
 

27.04.2020 

 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
 
 
 

ATO Nº 162/2020 

 

•      Os prazos dos processos FÍSICOS permanecem 
suspensos enquanto durar o regime de trabalho 
diferenciado. 

•      Os prazos dos processos FÍSICOS permanecem 
suspensos enquanto durar o regime de trabalho 
diferenciado. 

•      Estabelece que as intimações dos 
processos eletrônicos, permanecem sendo 
realizadas nos próprios sistemas eletrônicos. 

 

FÍSICO 
Suspenso até 
31.05.2020 

 
------------------- 

 
ELETRÔNICO 

Flui   
normalmente 

 
 
 
 

07.05.2020 

 
 
 
 

Clique 
aqui 

https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000
https://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1057%3Anormas-relativas-ao-coronavirus-covid-19&catid=209&Itemid=1000


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 
 
 
 

ATO Nº 199/2020 

 

•      Prorroga o regime de trabalho diferenciado de 
que trata o artigo 1º do Ato da Presidência nº 162, 
de 7 de maio de 2020, até ulterior deliberação; 

 

•      Os prazos dos processos FÍSICOS, no âmbito do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região e de todas 
Seções Judiciárias vinculadas, permanecem 
suspensos enquanto durar o regime de trabalho 
diferenciado 

 

FÍSICO 
Suspenso até 

ulterior 
deliberação 

 

------------------- 
ELETRÔNICO 

 

Flui   
normalmente 

 
 
 
 
 
 

22.05.2020 

 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
ATO Nº 222/2020 

•      Institui grupo de trabalho voltado à 
implementação e acompanhamento do retorno 
gradual às atividades presenciais. 

  
04.06.2020 

Clique 
aqui 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATO Nº 264/2020 

•      Mantem a suspensão das audiências de custódia 
durante o período de confinamento social da 
covid- 19, devendo a autoridade judiciária 
competente observar: 

 

• Possibilidade de realização de entrevista reservada, 
presencial ou por videoconferência, entre o defensor 
público ou advogado e a pessoa custodiada, 
resguardando-se o direito à ampla defesa; 

 
• Manifestação do membro do Ministério Público e, em 

seguida, da defesa técnica, previamente à análise do 
magistrado sobre a prisão processual; 

 

• Conclusão do procedimento no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, nos termos do art. 310 do Código de 
Processo Penal; 

 

• Observância do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas para a expedição e o cumprimento de alvarás de 
soltura, nos termos da Resolução CNJ nº 108/2010; 

 

• Fiscalização da regularidade do procedimento, 
especialmente quanto à realização prévia de exame de 
corpo de delito ou exame de saúde e à juntada aos 
autos do respectivo laudo ou relatório, bem como do 
registro fotográfico das lesões e de identificação da 
pessoa, resguardados a intimidade e o sigilo, nos 
termos das diretrizes previstas na Recomendação CNJ 
nº 49/2014; 

 

• Determinação de diligências periciais diante de indícios 
de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, a fim de possibilitar eventual 
responsabilização. 

 

•      As medidas previstas neste Ato deverão vigorar 
pelo prazo de noventa dias, que poderá ser 
ampliado ou reduzido por ato da Presidência do 
Tribunal, caso necessário. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.07.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Legislacao%20Atos/2020/05/22/20200522-ato-199.pdf
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Legislacao%20Atos/2020/05/22/20200522-ato-199.pdf
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Legislacao%20Atos/2020/05/22/20200522-ato-199.pdf
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Legislacao_Atos/2020/06/03/20200603Ato_N_2222020.PDF
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Legislacao_Atos/2020/06/03/20200603Ato_N_2222020.PDF
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Legislacao_Atos/2020/06/03/20200603Ato_N_2222020.PDF
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Anexo__Documento_COVID19/2020/07/08/20200708Ato_2642020__COVID19.PDF
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Anexo__Documento_COVID19/2020/07/08/20200708Ato_2642020__COVID19.PDF
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Anexo__Documento_COVID19/2020/07/08/20200708Ato_2642020__COVID19.PDF


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
RESOLUÇÃO 
PLENO Nº 9 

• O artigo 3º da Resolução nº 6, de 22 de abril de 2020, 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 3º As partes e o Ministério Público Federal, 
mediante petição, poderão se opor ao 
julgamento em sessão virtual até dois dias úteis 
antes do início da sessão. 

 
Parágrafo único. O requerimento, que será 
submetido à apreciação do Relator, deverá 
expor os fundamentos pelos quais o julgamento 
não deveria ocorrer em sessão virtual, salvo 
quando desde já solicitada a realização de 
sustentação oral pelo interessado, nos 
processos e recursos em que admitida. Não se 
aplicando aos processos já incluídos em pautas 
de julgamento. 

  
 
 
 
 
 
 

 
17.07.2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
Clique 

aqui 

 

 

 

 

ATO Nº 315/2020 

• Autoriza as Seções Judiciárias vinculadas ao TRF5 a 
retomar as atividades presenciais necessárias à 
realização de perícias, no âmbito dos JEF’s, e de 
audiências, no âmbito de todas as varas, bem como 
das diligências dos oficiais de justiça voltadas à 
consecução de tais atos. 

• O retorno às atividades observará o calendário 
definido pela respectiva Direção do Foro, podendo 
este retorno ser suspenso pelo Diretor do Foro.  

• À exceção das atividades já mencionadas, fica 
mantido o teletrabalho no âmbito do TRF5 até 
ulterior deliberação.  

• MANTEM a suspensão dos prazos de processos 
físicos. 

 
 
 

FÍSICO 

Suspenso até 
ulterior 

deliberação  

------------------- 
ELETRÔNICO 

Flui   
normalmente 

 
 
 
 
 
 

25.08.2020 

 
 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

 
 
 
 

PORTARIA DA 
DIREÇÃO DO 

FORO Nº 
112/2020 

 

• Autoriza as perícias médicas nos prédios da Seção 
Judiciária de Pernambuco, no âmbito dos JEF’s, a 
partir do dia 14/09/2020; 

 

• Autoriza a realização de audiências presenciais, no 
âmbito de todas as varas, a partir de 28/09/2020; 

 

• Autoriza, de imediato, a realização de diligências 
presenciais de oficiais de justiça voltadas à 
consecução dos atos acima descritos; 

  
 
 
 
 

26.08.2020 

 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Anexo__Documento_COVID19/2020/04/22/20200422Resolucao_Pleno_n_092020.PDF
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Anexo__Documento_COVID19/2020/04/22/20200422Resolucao_Pleno_n_092020.PDF
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Anexo__Documento_COVID19/2020/08/25/20200825Ato_3152020.PDF
https://arquivos.trf5.jus.br/TRF5/Anexo__Documento_COVID19/2020/08/25/20200825Ato_3152020.PDF


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTARIA DA 
DIREÇÃO DO 

FORO Nº 
112/2020 

• Sempre será priorizada a via eletrônica para a 
realização das audiências e diligências dos oficiais de 
justiça, podendo ser também telefônica ou 
telemática, no caso de diligências, atendidos os 
termos previstos na regulamentação específica. 
Tratando-se de perícia ou audiência criminal, as 
diligências de oficiais de justiça sempre serão 
realizadas presencialmente. 

 

• Os atos presenciais deverão ser realizados entre 7 e 
12h, devendo a perícia ou audiência no máximo ser 
concluída às 12h. 

 

• O acesso externo estará permitido apenas aos 
advogados, procuradores, defensores, Polícia 
Federal, peritos e partes processuais, quando houver 
ato processual de comparecimento obrigatório 
designado pelo Juízo, como audiências e perícias. 

 

• Será observado o intervalo mínimo de 30 minutos 
entre perícias e audiências, a fim de evitar 
aglomeração e viabilizar a higienização no recinto, 
permitida a entrada de acompanhante apenas 
quando se tratar de idosos, pessoas com dificuldades 
motoras ou absoluta impossibilidade da presença 
desacompanhada, limitada a apenas um 
acompanhante por pessoa. 

 

• As pessoas consideradas pertencentes ao grupo de 
risco estão elencadas no Art. 6º, inciso V, § 1º, desta 
Portaria. A comprovação de tais condições – à 
exceção do maior de 60 anos – deverá ser enviada por 
meio eletrônico à seção de saúde contendo atestado 
médico. 

 

• O atendimento ao público continuará sendo 
realizado por telefone ou através dos meios 
eletrônicos disponíveis, sendo a presença dos 
servidores, estagiários e colaboradores limitada ao 
necessário à realização da atividade presencial 
designada pelo Juízo. 

 

• As audiências poderão ser realizadas de forma mista, 
combinando a participação do magistrado, 
procuradores, partes e testemunhas de maneira 
virtual e presencial. 

 

• As recomendações mínimas das audiências e 
realização de perícias estão dispostas, 
respectivamente, nos Arts. 8º e 9º, assim como as 
medidas de higiene estão no Art. 10, todos desta 
Portaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.08.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique 

aqui 



ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 
 

 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – TRT – 6 ª REGIÃO 
 
 
 

ATO / 
RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO 

PERÍODO DA 
SUSPENSÃO 

DATA DA 
PUBLICAÇÃO LINK 

 

 
ATO 

CONJUNTO 
CSJT.GP. VP 
e CGJT. Nº 
02/2020 

 
• SUSPENDE o expediente externo nas unidades judiciárias e 

administrativas do TRT da 6ª Região, no período de 16 a 20 de 
março de 2020. As audiências e inspeções periciais 
designadas/agendadas para o período referido serão 
oportunamente remarcadas. 

• No caso de sessões presenciais designadas para tal período, 
RECOMENDA o adiamento dos processos com pedido de 
sustentação oral. 

 

• Os prazos processuais não serão interrompidos ou suspensos. 

 
 
 

 
Fluiu 

normalmente 

 
 
 
 

 
16.03.2020 

 
 
 

 
Clique 
aqui 

 
 
 
 

 
ATO 

CONJUNTO 
TRT6-GP- 

CRT Nº 
03/2020 

 
• SUSPENDE: A prestação presencial de serviços no âmbito do 

TRT da 6ª Região até 03/04/2020; Os prazos dos Oficiais de 
Justiça em relação às diligências externas, salvo aquelas 
reputadas urgentes. 

 
• RECOMENDA: Priorizar a liberação de alvarás no período em 

referência; Quando as partes declararem não haver interesse 
na conciliação, que as defesas e os documentos sejam 
juntados ao PJe, dispensando-se a presença das partes e dos 
advogados; Nos processos com pauta designada para o 
encerramento de instrução e razões finais, a intimação das 
partes para apresentarem razões finais por escrito e 
manifestarem-se acerca da possibilidade de conciliação. 

 
 
 
 
 

 
Fluiu 

normalmente 

 
 
 
 
 

 
18.03.2020 

 
 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

 
 
 

 
ATO 

CONJUNT 
TRT6-GP 
CRT nº 

04/2020 

• ESTABELECE o regime de Plantão Extraordinário; 

• SUSPENDE: A prestação presencial de serviços no âmbito 
do TRT da 6ª Região até 30/04/2020; 

 

• Prazos processuais de 20.03.2020 até 30.04.2020, salvo 
os relativos às medidas de urgência; 

 

• As notificações pessoais no âmbito do primeiro e do segundo 
graus, salvo as relativas às medidas de urgência; 

 

• MANTEM entre 20.03.2020 e 30.04.2020 apenas as sessões 
virtuais de julgamento, sendo adiados os processos em que 
houver pedido de sustentação oral. 

 
 
 
 

 
SUSPENSOS 

20.03.2020 a 
30.04.2020 

 
 
 
 
 

 
20.03.2020 

 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 

 
ATO 

CONJUNTO 
TRT6-GP- 

GVP-CRT nº 
05/2020 

• PRORROGA para 15.05.2020 as medidas de prevenção ao 
contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 

• Os prazos processuais voltam a fluir a partir de 04.05.2020. 

• As sessões do Pleno e das Turmas, as correições ordinárias e 
extraordinárias da Corregedoria Regional, bem como as 
audiências das Varas do Trabalho e dos CEJUSCs-JT de 1º e 2º 
graus poderão ser realizadas por meio virtual ou telepresencial, 
assegurando-se a publicidade e o armazenamento dos dados, 
devendo serem retomadas gradualmente. 

 
 
 
 

 
FLUEM a partir 
de 04.05.2020 

 
 
 
 

 
29.04.2020 

 
 
 
 

 
Clique 

aqui 

 
 
ATO 

CONJUNTO 

TRT6-GP- 
GVP-CRT nº 

06/2020 

• RESOLVE: as audiências nos processos que tramitam pelo 

PJe devem ser retomadas por meio telepresencial, com 
utilização do Google Meet, cabendo ao magistrado ou 

servidor a organização desta, cujo deverá agenda-la 

registrando o número do processo e o tipo de audiência. 

• As partes deverão ser notificadas por DJe, Pje ou Correios. 

• É necessária apresentação de documento com foto. 

 

 

29.04.2020 

 
 

Clique 
aqui 

 
 
 

ATO 
CONJUNTO 
TRT6-GP- 

GVP-CRT nº 
07/2020 

• PRORROGA para o dia 31.05.2020 as medidas de prevenção 
ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) estabelecidas 
nos Atos Conjuntos TRT6-GP-GVP-CRT nº 05/2020 e TRT6-GP-
GVP- CRT nº 06/2020, ambos de 29 de abril de 2020, naquilo 
em que não se contraponham às disposições deste Ato. 

• SUSPENDE entre 13/05 e 31/05/2020 os prazos processuais e, 
ainda que telepresenciais, as sessões do Pleno e das Turmas, 
bem como as audiências nas Varas do Trabalho e nos CEJUSCs- 
JT de 1º e 2º graus, ressalvadas as medidas de urgência. 

• RECOMENDA que valores recebidos a título de auxílio 
emergencial previsto na Lei nº 13.982/2020 não sejam objeto 
de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de 
bem impenhorável nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC. E 
o sendo, recomenda o desbloqueio no prazo de 24 horas. 

 
 
 
 
 
SUSPENSOS 

13.05.2020 a 
31.05.2020 

 

 
 
 

 
 

13.05.2020 

 

 

 

 

Clique 
aqui 

 

 

ATO 
CONJUNTO 
TRT6-GP- 

GVP-CRT nº 
10/2020 

 
• PRORROGA para o dia 14 de junho de 2020 as medidas de    

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus – Covid 19; 
• Os prazos processuais voltam a fluir normalmente a partir de 

08.06.2020; 
• Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado 

em que se encontravam no momento da suspensão; 
• Permanecerá SUSPENSA a realização, de forma presencial, de 

sessões do Pleno e das Turmas, bem como de audiências nas 
Varas do Trabalho, nos Postos Avançados e nos CEJUSCs-JT de 
1º e 2º Graus, sendo retomadas, telepresencialmente, a partir 
de 08/06/2020. 

 

 

 
FLUEM a partir 
de 08.06.2020 

 
 
 

29.05.2020 

 
 
 

Clique 
aqui 

https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
 

 
ATO 

CONJUNTO 
TRT6-GP-

GVP-CRT nº 
11/2020 

 
• PRORROGA, por prazo indeterminado, as medidas de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus - Covid-19. 

 
• PERMANECE em vigor as providências estipuladas em normas 

anteriores como a realização de audiências e sessões de 
julgamento no formato telepresencial e a realização de 
trabalho remoto pelos magistrados e servidores do Tribunal. 

 

• Este Ato entra em vigor a partir de 15 de junho de 2020. 

 

 

FLUEM a partir 
de 08.06.2020 

 
 
10.06.2020 

 

 

 

 

Clique 
aqui 

 
 

 
 
 
 

ATO 
CONJUNTO 
TRT6-GP- 

GVP-CRT nº 
12/2020 

• Regulamenta o atendimento por videoconferência a Advogados 
durante a vigência das medidas de distanciamento social 
necessárias à prevenção da Covid-19. 

• Havendo necessidade de atendimento pelo Magistrado, o 
interessado solicitará agendamento de reunião, por 
videoconferência, mediante correspondência eletrônica (e-mail) 
a ser enviada ao endereço eletrônico da unidade judiciária 
destinatária, conforme lista divulgada no sítio do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região (www.trt6.jus.br). 

 

• No agendamento, informar: I - número do processo; II - data da 
conclusão; III - a parte que representa; IV - endereço eletrônico 
(e-mail) em que deseja receber a resposta. 

 

• O servidor responsável terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
para responder ao requerente, informando a data e o horário 
designados pelo Magistrado para realização da videoconferência, 
os detalhes acerca da forma de acesso, inclusive link e, não sendo 
possível o agendamento, as respectivas razões. 

 

• O Magistrado adotará o Google Meet, podendo determinar a 
gravação da videoconferência. O prazo de tolerância para 
possíveis atrasos de conexão ao link será de 05 (cinco) minutos, 
considerado frustrado o atendimento caso o solicitante não 
acesse a reunião nesse período. Caso necessário, o Magistrado 
poderá permitir a participação de outra(s) pessoa(s) além do 
solicitante. 

 

 
 
 
 
 

 
03.07.2020 

 
 
 
 
 

 
Clique 

aqui 

https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
http://www.trt6.jus.br/
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
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ATO 
CONJUNTO 

TRT6-GP-GVP-
CRT nº 

13/2020 

• Dispõe sobre o PLANO DE RETOMADA GRADUAL DOS 

SERVIÇOS PRESENCIAIS, cuja ocorrerá em 04 fases com a 

observância das avaliações epidemiológicas emitidas pelas 

autoridades de saúde, considerando-se os dados divulgados 

pelo Governo do Estado de Pernambuco, relativos a cada uma 

das doze Gerências Regionais de Saúde (Geres) e suas 

respectivas áreas de abrangência; 

• IV Gerência Regional de Saúde – Caruaru: Agrestina, 

Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim , 

Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, 

Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, 

Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, Pesqueira, 

Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do 

Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Una, São 

Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do 

Norte, Toritama, Vertentes;  

• ATENÇÃO! A comarca de LAGOA DOS GATOS encontra-se 

situada na III Gerência Regional de Saúde – Palmares. 

• A área de abrangência da jurisdição de cada Vara do Trabalho 

e Posto Avançado deste Tribunal poderá ser consultada no 

Portal do TRT6, na aba “Institucional” do menu principal em 

“Varas do Trabalho” acessado através do link: 

https://www.trt6.jus.br/portal/institucional/varas-do-

trabalho-de-pernambuco  

• Na hipótese de agravamento das condições epidemiológicas, 

a Presidência do Tribunal poderá decidir pela reversão a fases 

anteriores; 

• Durante as fases de retomada gradual, o acesso às 

dependências dos prédios do Judiciário Trabalhista pelos 

advogados, auxiliares da Justiça, partes e testemunhas será 

restrito à data e ao horário da respectiva audiência ou sessão 

designada; 

• Fica autorizada, a partir da implementação da fase 2, a 

realização de perícias, entrevistas e avaliações, observadas as 

normas de distanciamento social e de redução de 

concentração de pessoas; 

• A hasta pública em todas as Varas do Trabalho deste Regional 

permanecerá sendo realizada na modalidade leilão 

eletrônico, na forma regulamentada pela Resolução 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.09.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique 
aqui 

https://www.trt6.jus.br/portal/institucional/varas-do-trabalho-de-pernambuco
https://www.trt6.jus.br/portal/institucional/varas-do-trabalho-de-pernambuco
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2020/04/03/combate-covid-19-coronavirus-procedimentos-do-trt-pe
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Administrativa TRT nº 26/2017, salvo mediante decisão 

fundamentada do Juízo em sentido diverso; 

• Fica ressalvada a possibilidade de o Juiz ou Desembargador 

Relator, de ofício ou atendendo a requerimento de qualquer 

das partes, suspender, fundamentadamente, os prazos ou a 

prática de atos processuais, no processo judicial, 

considerando o agravamento local ou regional da pandemia 

ou a precariedade de acesso de partes ou advogados; 

• FASE 1, com início e término previstos para 14/09/2020 e 

30/09/2020, respectivamente:  

• Comparecimento limitado a 30% do quadro de pessoal; 

• Horário de expediente reduzido, das 9h às 13h; 

• Acesso restrito àqueles em exercício no respectivo local; 

• As sessões do Pleno e das Turmas permanecerão no formato 

virtual ou, quando houver sustentação oral, no modelo 

telepresencial; 

• As audiências nas Varas do Trabalho, nos Postos Avançados e 

nos CEJUSCs-JT de 1º e 2º graus continuarão telepresencial;  

• A comunicação das partes e dos advogados com as unidades 

judiciárias e administrativas permanecerá sendo realizada por 

e-mail ou telefone, bem como por videoconferência nos moldes 

do Ato Conjunto TRT6-GP-GVP-CRT n.º 12/2020; 

• FASE 2, com início e término previstos para 1º/10/2020 e 

19/12/2020, respectivamente: 

• Comparecimento limitado a 50% do quadro de pessoal; 

• Horário de expediente reduzido das 08h às 12h 

• No Núcleo de Distribuição de Mandados Judiciais (NDMJ), nas 

Centrais de Mandados Judiciais e nas unidades judiciárias que 

contem com mais de um analista judiciário - área judiciária, 

especialidade de oficial de justiça avaliador federal não 

integrante do grupo de risco, o trabalho poderá ser organizado 

por escala; 

• As sessões do Pleno e das Turmas permanecerão sendo 

realizadas no formato virtual ou, havendo sustentação oral, no 

modelo telepresencial, podendo ser adotada a forma mista 

(presencial e telepresencial); 

• As audiências nas Varas do Trabalho e nos Postos Avançados 

prosseguirão, preferencialmente, em formato telepresencial; 

• As audiências unas ou de instrução poderão ser realizadas 

presencialmente, observada a designação dos horários de início 

de audiências com intervalo mínimo de 1h nas Varas do 

Trabalho ou nos Postos Avançados; 

• Em se tratando de Varas do Trabalho situadas em uma mesma 

jurisdição e localizadas no mesmo prédio, poderão ser 

realizadas audiências concomitantes, desde que assegurada a 
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manutenção do distanciamento social; 

• Recomenda-se a realização das audiências em formato 

telepresencial ou misto (presencial e telepresencial) naquelas 

situações em que magistrado, advogado, parte e/ou 

testemunha for(em) integrante(s) do grupo de risco; 

• Fica recomendado que o acesso às salas de audiências e de 

sessões de julgamento, durante a realização do ato processual, 

seja restrito aos respectivos participantes; 

• RECOMENDA-SE ao juiz que permaneça determinando a 

apresentação de defesa escrita e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente da designação de audiência 

inicial, mediante aplicação supletiva do artigo 335 do CPC, 

inclusive com os efeitos de revelia e confissão, nos termos do 

Ato Conjunto TRT6 GP-GVP-CRT Nº 06/2020; 

• Permanece a recomendação de que o juiz, quando possível, 

determine a apresentação de razões finais, por intermédio de 

memoriais, presumindo-se frustrada a segunda tentativa de 

conciliação e, decorrido o prazo, os autos devem ser conclusos 

ao magistrado para julgamento; 

• As audiências nos CEJUSCs-JT de 1º e 2º graus permanecerão 

sendo realizadas, preferencialmente, em formato 

telepresencial; 

• A comunicação das partes e dos advogados com as unidades 

judiciárias e administrativas permanecerá sendo realizada por 

e-mail ou telefone, bem como por videoconferência nos moldes 

do Ato Conjunto TRT6-GP-GVP-CRT n.º 12/2020; 

• FASE 3, com início previsto para 7/01/2021: 

• Comparecimento limitado a 100% do quadro de pessoal; 

• Horário de expediente reduzido das 08h às 14h; 

• Ao término do prazo de que trata o artigo 220 do CPC,  as 

sessões do Pleno e das Turmas e as audiências nas Varas do 

Trabalho, nos Postos Avançados e nos CEJUSCs-JT de 1º e 2º 

graus serão realizadas nos moldes previstos nos §§ 2º a 10 

• As sessões do Pleno e das Turmas continuarão sendo realizadas 

no formato virtual, no modelo telepresencial ou misto; 

• As audiências nas Varas do Trabalho e nos Postos Avançados 

prosseguirão, preferencialmente, em formato telepresencial 

• As audiências unas ou de instrução poderão ser realizadas 

presencialmente, observada a designação dos horários de início 

de audiências com intervalo mínimo de 45 minutos nas Varas 

do Trabalho ou nos Postos Avançados; 

• Em se tratando de Varas do Trabalho situadas em uma mesma 

jurisdição e localizadas no mesmo prédio, poderão ser 

realizadas audiências concomitantes, desde que assegurada a 

manutenção do distanciamento social; 

• RECOMENDA-SE:  

▪ Manter a realização das audiências em formato 

telepresencial ou misto naquelas situações em que 
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magistrado, advogado, parte e/ou testemunha for(em) 

integrante(s) do grupo de risco; 

▪ Manter a restrição de acesso às salas de audiências e de 

sessões de julgamento aos respectivos participantes 

durante a realização do ato processual; 

▪ Ao juiz que permaneça determinando a apresentação de 

defesa escrita e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da designação de audiência inicial, 

mediante aplicação supletiva do artigo 335 do CPC, 

inclusive com os efeitos de revelia e confissão, nos termos 

do Ato Conjunto TRT6 GP-GVP-CRT Nº 06/2020; 

▪ Que o juiz, quando possível, determine a apresentação de 

razões finais, por intermédio de memoriais, presumindo-se 

frustrada a segunda tentativa de conciliação e, decorrido o 

prazo, os autos devem ser conclusos ao magistrado para 

julgamento; 

• As audiências nos CEJUSCs-JT de 1º e 2º graus permanecerão 

sendo realizadas, preferencialmente, em formato 

telepresencial; 

• A comunicação das partes e dos advogados com as unidades 

judiciárias e administrativas será realizada, prioritariamente, 

por e-mail ou telefone, bem como por videoconferência nos 

moldes do Ato Conjunto TRT6-GP-GVP-CRT n.º 12/2020; 

 

• FASE 4: O retorno integral dos trabalhos em regime 

presencial nas unidades judiciárias e administrativas deste 

Regional somente se efetivará quando restabelecida a 

normalidade das atividades cotidianas, com a respectiva 

declaração do término do período de distanciamento social 

pelo Poder Público 
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INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
 
 
 

PORTARIA Nº RESOLUÇÃO 
PERÍODO DA 
SUSPENSÃO 

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 

LINK 

 

 
PORTARIA Nº 

8.024 

• Até 30.04.2020 o atendimento aos segurados e 
beneficiários do INSS será prestado por meio dos 
canais de atendimento remoto. 

 

• Durante esse período, nas localidades em que não 
houver plantão, as orientações serão dadas por meio 
da central de atendimento 135. 

 
 

 
SUSPENSO até 

30.04.2020 

 
 

 
19.03.2020 

 
 

 
Clique 
aqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 412 

 
• ADOTA as seguintes medidas, para resguardar os 

direitos dos segurados e beneficiários enquanto 
perdurar a suspensão do atendimento ao público, 
determinada pela Portaria nº 8.024, da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT do 
Ministério da Economia: 

 
I - atendimento às solicitações dos requerentes de forma 
remota; 

 

II - dispensa de autenticação de cópias de documentos 
específicos nas unidades de atendimento, por prazo 
determinado, nos termos dos arts. 8º e 9º do Decreto nº 
9.094, de 17 de julho de 2017; 

 

III - suspensão dos prazos para cumprimento de exigências 
que não puderem ser cumpridas pelos canais remotos; e 

 

IV - autorização aos agentes bancários para pagamento de 
benefícios e prova de vida por meio de procurador ou 
representante legal, sem o prévio cadastramento junto ao 
INSS. 

 

• SUSPENDE o atendimento presencial nas unidades do 
INSS até 30 de abril de 2020, permitida a prorrogação. 

 

• DISPENSA a apresentação de documentos originais 
para autenticação de cópias de documentos anexadas 
pelos canais remotos, pelo prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, nos termos dos arts. 8º e 9º do Decreto nº 
9.094, de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSPENSO até 
30.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

PORTARIA 
CONJUNTA Nº 17 

• PRORROGA suspensão do atendimento presencial 
para 19/06/2020. 

SUSPENSO até 
19.06.2020 

 
22.05.2020 

 
Clique 
aqui 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-8.024-de-19-de-marco-de-2020-249028145?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3FqSearch%3DPortaria%2520n%25C2%25BA%25208.024
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-8.024-de-19-de-marco-de-2020-249028145?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3FqSearch%3DPortaria%2520n%25C2%25BA%25208.024
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-412-de-20-de-marco-de-2020-249246679?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3F_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_formDate%3D1584981636119%26_co
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-412-de-20-de-marco-de-2020-249246679?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3F_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_formDate%3D1584981636119%26_co
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-17-de-21-de-maio-de-2020-258044199
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-17-de-21-de-maio-de-2020-258044199
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PORTARIA 
CONJUNTA Nº 22 

• Dispõe sobre o atendimento dos segurados e 
beneficiários do INSS e disciplina o retorno gradual do 
atendimento presencial nas Agências da Previdência 
Social. 

 

• PRORROGA até 10/07/2020 o atendimento por meio 
dos canais de atendimento remoto. 

 

• A partir do dia 13/07/2020 ocorrerá o retorno 
gradual e seguro do atendimento presencial nas 
Agências da Previdência Social, restrito 
exclusivamente: 

 

I - aos segurados e beneficiários com prévio agendamento 
pelos canais remotos; e 

 
II - a serviços que não possam ser realizados por meio dos 
canais de atendimento remotos, a exemplo da perícia 
médica, avaliação social, reabilitação profissional, 
justificação administrativa e cumprimento de exigências. 

 

• O retorno gradual e seguro do atendimento 
presencial nas Agências da Previdência Social, nos 
termos desta Portaria Conjunta, não afasta a 
aplicação dos procedimentos operacionais de 
simplificação e dispensa de exigências e de 
priorização da oferta de serviços por meio dos canais 
de atendimento remoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSPENSO até 

10.07.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique 
aqui 

 

 
Retorno Gradual 

a partir de 
13.07.2020 

 
 
 
 
 
 

 
PORTARIA 

CONJUNTA Nº 36 

 
 

• Prorroga os prazos previstos nos art. 1º e art. 2º da 
Portaria Conjunta nº 22 da seguinte forma: 

 

I - até 21/08/2020 o prazo referido no art. 1º, 
referente ao atendimento por meio dos canais de 
atendimento remoto, de que trata o art. 1º da 
Portaria Conjunta nº 8.024, de 19 de março de 2020, 
aos segurados e beneficiários do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS); e 

 

II - para 24/08/2020 o prazo referido no art. 2º, a 
partir do qual ocorrerá o retorno gradual e seguro do 
atendimento presencial nas Agências da Previdência 
Social. 

 

 
SUSPENSO até 

21.08.2020 

 
 
 
 
 
 

 
28.07.2020 

 
 
 
 
 
 

 
Clique 
aqui 

 

 
 

 
Retorno Gradual 

a partir de 
24.08.2020 

ACESSE covid.inss.gov.br para pesquisar se a agência do seu município já está aberta nesse período de pandemia 

https://covid.inss.gov.br/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA UNIFICADA DE 

CONTATOS DAS INSTITUIÇÕES 

DE CARUARU E REGIÃO 
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Nota Introdutória 

 

Em Atenção à Advocacia de Caruaru e Região, 

 

A advocacia é atividade essencial e imprescindível à administração da justiça e para exercê-la 

precisamos ter os meios de acesso à justiça garantidos. 

 
A Comissão Especial Pró-Agilização Processual da OAB Subseção Caruaru, vislumbrando 

contribuir, desenvolveu uma lista unificada de contatos para facilitar o acesso às instituições, 

possibilitando a rápida consulta daqueles que necessitarem. 

 
Dessa forma, na listagem adiante é possível encontrar os contatos (telefones, e-mails, links 

disponibilizados para agendamentos) das seguintes instituições: OAB, Câmara Regional, Cartórios, 

Conselhos Tutelares, INSS, MPPE, TJPE, TRF-5, TRT-6, respectivamente. Ademais, no tópico 

“Outras Instituições” foram disponibilizados os contatos da: Defensoria Pública do Estado – DPPE, 

Disque Eleitor, Patrulha Maria da Penha, Procuradoria Geral do Estado – PGE, Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional – PGFN, Receita Federal, Secretaria da Fazenda Estadual – SEFAZ e 

Ouvidoria TJPE. Dentro de cada tópico, as comarcas estão disponibilizadas em ordem alfabética, 

assim como as Varas e Promotorias estão em ordem alfanuméricas. 

 
Nesta oportunidade, pedimos aos colegas consultantes da presente lista que caso encontre 

alguma dificuldade em contatar as Instituições utilizando os meios disponibilizados ou, de igual 

maneira, se conhece um telefone ou e-mail que não consta na listagem, não hesite em nos procurar, 

estamos à disposição para melhorar a comunicação de todos. Solicitamos, ainda, que, nos casos de 

contato por meio telefônico, priorize os horários entre 9h00min e 13h00min. 

 

Certos de que este arquivo auxiliará a classe no exercício da profissão durante esse período 

de crise, deixamos nossos mais sinceros votos de estima e apreço. 

 
 
 

Caruaru/PE, 10 de setembro de 2020, 

Comissão Especial Pró-Agilização Processual da OAB Subseção Caruaru. 
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OAB/PE 
 

COMARCA GABINETE CONTATOS 

CARUARU PRESIDÊNCIA presidência@oabcaruaru.org.br 

CARUARU SEDE contato@oabcaruaru.org.br 
(81) 3721.0459 

(81) 99502-6400 | (81) 99631-6900 

CARUARU PRERROGATIVAS (81) 99631-6900 

RECIFE Central de Alvarás Digital – “e-Alvarás” (81) 3139-0920 | (81) 3139-0930 
(81) 3139-0921 | (81) 3139-0922 

 
CÂMARA REGIONAL 

 

COMARCA DESEMBARGADOR CONTATOS 

CARUARU Câmara Regional (81) 3725-7651 

CARUARU Distribuição nudip.2grau.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7688 | 3725-7689 

CARUARU Demócrito Ramos Reinaldo Filho gabdes.democrito.reinaldo@tjpe.jus.br 

CARUARU Évio Marques da Silva gabdes.evio.marques@tjpe.jus.br 

CARUARU Fausto de Castro Campos gabdes.fausto.campos@tjpe.jus.br 

CARUARU José Viana Ulisses Filho gabdes.viana.ulisses@tjpe.jus.br 

CARUARU Sílvio Neves Baptista Filho gabdes.neves.baptista@tjpe.jus.br 
(81) 99353-0355 

CARUARU Stênio Neiva Coêlho gabdes.stenio.celho@tjpe.jus.br 
(81) 99127-5365 

 
CARTÓRIOS 

(Para maiores informações, consulte a Cartilha Informativa – Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico) 
 

COMARCA CARTÓRIO CONTATOS 

AGRESTINA Serventia Notarial e de Protestos de Títulos leonita_monteiro@uol.com.br 
(81) 3744-1417 

(81) 9 9945-2218 (WhatsApp) 

AGRESTINA Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais 

mjadeildasantos@yahoo.com.br 
(81) 3744-1247 

(81) 9 9652-8635 (WhatsApp) 

AGRESTINA 1º Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos e Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas 

cartorio1oficioagrestina@hotmail.com 
(81) 9 9665-6831 (WhatsApp) 

ALTINHO Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais 

rcpn.altinho@yahoo.com 
(81) 9 9645-5628 (WhatsApp) 

ALTINHO Serventia Registral e Notarial tabelionatocarvalho@bol.com.br 
claudioluciocarvalho@hotmail.com 

(81) 3739-1677 
(81) 99956-9298 (Lúcio – WhatsApp) 

(81) 99513-1129 (Anderson – WhatsApp) 
(81) 99681-4359 (Deyvison – WhatsApp) 

(81) 99640-6603 (Sylmara – WhatsApp) 
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BARRA DE GUABIRABA Cartório de Notas, Protestos e Registro de 
Imóveis 

cartorioguabiraba@gmail.com 
(81) 9 9424-7444 

BARRA DE GUABIRABA Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais 

rcpnbarradeguabiraba@hotmail.com 
(81) 3758-1080 

BEZERROS Cartório Martiniano Gomes (Notas e 
Registro Civil de Pessoas Naturais – 

Sapucarana) 

rcpnsapucarana@hotmail.com 
lamartinecavalcanti2012@hotmail.com 

Telefone: (81) 9 9999-9310 

BEZERROS Cartório do 1º Ofício cartoriobezerros1@hotmail.com 
(81) 3728-2330 

BEZERROS Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais 

rcivilbezerros@gmail.com 

BEZERROS Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos cartoriobezerros@yahoo.com.br 
(81) 3728-1182 

BONITO Serviço Notarial e Registral cartoriobonitope@gmail.com 
(81) 9 9882-1019 

BONITO Registro Civil das Pessoas Naturais – 3º 
Distrito (antigo Iuteporã) – Alto Bonito 

cartorioregistrocivilaltobonito_benilce@hot 
mail.com 

lamartinecavalcanti2012@hotmail.com 
(81) 3754-4117 | (81) 9 9999-9310 

BONITO Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais 

cartoriorcpnbonito@gmail.com 
(81) 3737-2471 

(81) 9 9536-2947 (WhatsApp) 

CACHOEIRINHA Cartório do Registro Civil cartoriocivilsede@gmail.com 
(81) 3742-1282 

CACHOEIRINHA Cartório do Ofício Único de Notas divalucia.melo@bol.com.br 
cartório-unicocachoeirinha@bol.com.br 

(81) 3742-1123 (WhatsApp) 

CACHOEIRINHA Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais, de Notas e de Títulos e 

Documentos – Distrito de Cabanas 

rccabanas53@gmail.com 
(81) 3756-2010 

(81) 99311-7776 (WhatsApp) 

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Cartório do Ofício Único cartunicocamocim@hotmail.com 
(81) 3743-1086 

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais 

iraci.ventura@yahoo.com.br 
(81) 9 9682-0697 

CARUARU 1º Cartório de Registro Geral de Imóveis e 
Tabelionato 

cartorioimoveiscaruaru@hotmail.com 
(81) 3721-1913 

(81) 97321-3710 (WhatsApp) 
(81) 99874-4151 (Tiago Vidal) 

CARUARU 2º Registro de Imóveis e Anexos segundoricaruaru@gmail.com 
(81) 3719-1882 

(81) 99982-3644 (WhatsApp) 

CARUARU Cartório de Registro Civil 1ª Zona Judiciária cartoriocaruaru@hotmail.com 
(81) 99394.9089. 

CARUARU Cartório de Registro Civil 2ª Zona Judiciária cartorio2caruaru@gmail.com 
(81) 3722-6805 

CARUARU Cartório do Registro Civil do 2º Distrito da 
Vila de Carapotos (Zona Rural) 

carapotos-cartoriope@hotmail.com 
(81) 3712-5011 
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CARUARU 3° Serviço Notarial e de Protesto de 
Caruaru 

contato@3snpcaruaru.com.br 
(81) 3722-4733 

(81) 99531-9334 (WhatsApp) 

CARUARU Cartório do 2º Ofício de Notas cartório_2ofíciocaruaru_rosemary@yahoo.c 
om.br 

(81) 3721-2898 

CARUARU 4º Cartório e Tabelionato 4cartoriocaruaru@uol.com.br 
(81) 3722-4614 

CUPIRA Cartório Paulo Arruda – Serviço Notarial e 
Registral (antigo Cartório do 2º Ofício) 

cartoriocupira@yahoo.com.br 
(81) 3738-1403 

(81) 98848-9303 (WhatsApp) 

CUPIRA Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cupira 
(notas, registro de imóveis e títulos e 

documentos e registro civil de pessoas 
jurídicas) 

cartorio1oficiocupira@hotmail.com 
(81) 3738-2400 

CUPIRA Cartório do Registro Civil de Pessoas 
Naturais (Notas e Registro Civil de Pessoas 

Naturais) – Zona Rural 

cartorio2distritocupira@hotmail.com 
(81) 99422-3043 | 99130-0490 

CUPIRA Cartório Murilo Moura Cordeiro (Registro 
Civil das Pessoas Naturais) 

cartoriodoregistrocivilcupirasede@hotmail.c 
om 

(81) 99937-4857 

IBIRAJUBA Cartório de Notas e Registros Públicos em 
Geral – Tabelionato Magalhães 

cartoriounicoibarajuba@bol.com.br 
(87) 3794-1121 

IBIRAJUBA Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais 

cartoriorcibirajuba@oi.com.br 
(87) 3794-1393 

LAGOA DOS GATOS Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais 

eulinaviana@yahoo.com.br 
(81) 98116-7542 | (81) 98296-1682 

LAGOA DOS GATOS Cartório do Registro Civil e Tabelionato – 
Vila de Igarapeassu 

jucileidevasconcelos@hotmail.com 
(81) 98119-4717 

LAGOA DOS GATOS Cartório do Registro Civil e Tabelionato clivia.viana@yahoo.com.br 
(81) 98118-9349 | (81) 98118-9354 

LAGOA DOS GATOS Cartório de Lagoa dos Gatos (Notas, 
Protestos de Títulos, Registro de Imóveis, 

Registro de Títulos e Documentos e 
Registro Civil das Pessoas Naturais) 

cartoriolagoadosgatos@gmail.com 
(81) 3692-1297 

PANELAS Cartório de Registro Civil da Comarca de 
Panelas – 3º Distrito 

crcvilasaojosepanelas_lucia@hotmail.com 
(81) 9 8118-5794 

PANELAS Cartório de Registro Civil da Comarca de 
Panelas – Sede 

cartoriopanelas2@gmail.com 
(81) 9 8116-8732 

PANELAS Serventia Registral e Notarial serviconotarialdepanelas@hotmail.com 
(81) 3691-1254 | (81) 99422-3043 

PANELAS Cartório do Registro Civil e Tabelionato da 
Vila das Cruzes 

cartoriocruzes@gmail.com 
(81) 98263-4091 

RIACHO DAS ALMAS Serventia Notarial e Registral cartóriosnr.riachodasalmas@gmail.com 
(81) 99713-3910 | (81) 98191-2500 

RIACHO DAS ALMAS Cartório de Registro Civil de Couro D’Antas 
– Tabelionato Distrital de Notas 

cartório.rc.courodantas.1@gmail.com 
(81) 3745-1106 

mailto:contato@3snpcaruaru.com.br
mailto:cartÃ³rio_2ofÃciocaruaru_rosemary@yahoo.c
mailto:4cartoriocaruaru@uol.com.br
mailto:cartoriocupira@yahoo.com.br
mailto:cartorio1oficiocupira@hotmail.com
mailto:cartorio2distritocupira@hotmail.com
mailto:cartoriodoregistrocivilcupirasede@hotmail.c
mailto:cartoriounicoibarajuba@bol.com.br
mailto:cartoriorcibirajuba@oi.com.br
mailto:eulinaviana@yahoo.com.br
mailto:jucileidevasconcelos@hotmail.com
mailto:clivia.viana@yahoo.com.br
mailto:cartoriolagoadosgatos@gmail.com
mailto:crcvilasaojosepanelas_lucia@hotmail.com
mailto:cartoriopanelas2@gmail.com
mailto:serviconotarialdepanelas@hotmail.com
mailto:cartoriocruzes@gmail.com
mailto:cartÃ³riosnr.riachodasalmas@gmail.com
mailto:cartÃ³rio.rc.courodantas.1@gmail.com


ATUALIZADO ATÉ 14/09/2020 

 

 

 
RIACHO DAS ALMAS Cartório do Registro Civil da Comarca de 

Riacho das Almas – 1º Distrito – Sede 
cartório.rc.riacho.sede@gmail.com 

(81) 3745-1106 

RIACHO DAS ALMAS Cartório do Registro Civil do 2º Distrito – 
Vila Trapiá 

cartório.rc.trapia@gamil.com 
(81) 3745-1106 

SAIRÉ Cartório do Registro Civil e Notas cartoriounicosaire@hotmail.com 
(81) 3748-1320 

SAIRÉ Serventia Registral e Notarial cartotiodooficiounicosaire@hotmail.com 
(81) 3748-1340 

SÃO CAETANO Cartório do Registro Civil rcpnsaocaetano@gmail.com 
(81) 99230-4173 

SÃO CAETANO Cartório Único cartoriounicosaocaetanocelina@gmail.com 
(81) 3736-1214 

(81) 99911-9980 (WhatsApp) 

SÃO JOAQUIM DO MONTE Cartório de Notas e Registros cartoriosjm@gmail.com 
tabelião.cartoriosjm@gmail.com 

(81) 99883-6472 (WhatsApp) 

SÃO JOAQUIM DO MONTE Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais 

cartorioregistrocivil_zildo@hotmail.com 
(81) 99650-7468 | (81) 3753-1275 

 
 
 

CONSELHO TUTELAR 
 
 

COMARCA CONSELHO CONTATOS 

CARUARU Conselho I 3701-1546 | 98384-3488 

CARUARU Conselho II 3701-1547 | 98384-3492 

CARUARU Conselho III 3721-8570 | 98384-3493 

 
 
 

INSS 
 
 

COMARCA  CONTATOS 

CARUARU INSS aps15021060@inss.gov.br 

CARUARU MEU INSS 
Cadastramento de senha 

(81) 3721-1676 
Acesse aqui 

CARUARU WHATSAPP (81) 99394-9089 
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MPPE – Caruaru 

 
 

ATRIBUIÇÃO PROMOTOR(A) CONTATOS 

MPPE  3719-9200 | 3719-9193 | 3719-9176 

1ª PJ CRIMINAL 
1ª Vara Criminal 

Ana Paula Santos Marques anaps@mppe.mp.br 
3719-9180 

2ª PJ CRIMINAL 
2ª Vara Criminal 

Edeilson Lins de Sousa Júnior edeilson@mppe.mp.br 
3719-9181 

3ª PJ CRIMINAL 
JECRIM 
Central de Inquéritos 

Henrique Ramos Rodrigues henrique@mppe.mp.br 
cinqueritoscaruaru@mppe.mp.br 

3719-9186 

4ª PJ CRIMINAL 
Vara do Júri 

Fabiano de Melo Pessoa fabianopessoa@mppe.mp.br 
3719-9182 

5ª PJ CRIMINAL 
Vara do Júri 

SEM TITULAR 3719-9182 

6ª PJ CRIMINAL 
JECRIM 
Central de Inquéritos 

Keyller Toscano de Almeida keillera@mppe.mp.br 
cinqueritoscaruaru@mppe.mp.br 

3719-9199 

7ª PJ CRIMINAL 
JECRIM 
Central de Inquéritos 

Natália Maria Campelo nataliac@mppe.mp.br 
cinqueritoscaruaru@mppe.mp.br 

3719-9183 

8ª PJ CRIMINAL 
3ª VEP 

Marcelo Tebet Halfed 
(exercício cumulativo) 

tebethalfed@mppe.mp.br 
3719-9190 

9ª PJ CRIMINAL 
3ª Vara Criminal 

Marcelo Tebet Halfed tebethalfed@mppe.mp.br 
3719-9190 

10ª PJ CRIMINAL 
4ª Vara Criminal 

George Diógenes Pessoa gdpessoa@mppe.mp.br 
3719-9185 

11ª PJ CRIMINAL 
Vara de Violência 
Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher 

Natália Maria Campelo 
(exercício cumulativo) 

nataliac@mppe.mp.br 
3719-9183 

1ª PJ CÍVEL 
1ª, 2ª e 4ª Varas Cíveis 

Antônio Carlos Araújo antonioa@mppe.mp.br 
3719-9177 

2ª PJ CÍVEL 
3ª e 5ª Varas Cíveis e 
Fazenda Pública 

Frederico José Santos de Oliveira oliveira@mppe.mp.br 
3719-9178 

3ª PJ CÍVEL 
1ª Vara de Família e Reg. 
Públicos 

CEJUSC 
Central de Carta de 
Ordem, Precatória e 
Rogatória 

Frederico José Santos de Oliveira 
(exercício cumulativo) 

 
 
 
 
 

oliveira@mppe.mp.br 
3719-9178 
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1ª PJ CIDADANIA 
Infância e Juventude / 
Educação 

Sílvia Amélia de Melo Oliveira silvia@mppe.mp.br 
pjijcaruaru@mppe.mp.br 

3719-9172 

2ª PJ CIDADANIA 
Patr. Público / Fundações 
e Associações 

Marcous Alexandre Tieppo Rodrigues marcusr@mppe.mp.br 
2pjcidadaniacaruaru@mppe.mp.b 

3719-9173 

3ª PJ CIDADANIA 
Meio Ambiente / 
Urbanismo 

Gilka Maria Almeida Vasconcelos de 
Miranda 

gilkav@mppe.mp.br 
3pjcid_caruaru@mppe.mp.br 

3719-9174 

4ª PJ CIDADANIA 
Consumidor / Saúde 

Geovany de Sá Leite 
(exercício cumulativo) 

geovanyl@mppe.mp.br 
4pjdccaruaru@mppe.mp.br 

3719-9175 e 3719-9179 

5ª PJ CIDADANIA 
Infância e Juventude / 
Educação 

Isabelle Barreto de Almeida isabelle@mppe.mp.br 
pjijcaruaru@mppe.mp.br 

3719-9196 

6ª PJ CIDADANIA 
Idoso / Cidadania 

Itapuan de Vasconcelos Sobral Filho itapuan@mppe.mp.br 
6pjcdcaruaru@mppe.mp.br 

3719-9148 

 
 

TJPE 
 
 

COMARCA VARA/DIRETORIA/DISTRIBUIÇÃO CONTATOS 

AGRESTINA Vara Única da Comarca de Agrestina vunica.agrestina@tjpe.jus.br 

ALTINHO Vara Única da Comarca de Altinho vunica.altinho@tjpe.jus.br 

BEZERROS 1ª Vara da Comarca de Bezerros vara01.bezerros@tjpe.jus.br 

BEZERROS 2ª Vara da Comarca de Bezerros vara02.bezerros@tjpe.jus.br 

BONITO Vara Única da Comarca de Bonito vunica.bonito@tjpe.jus.br 
3737-3922 | 3737-3926 

CACHOEIRINHA Vara Única da Comarca de vunica.cachoeirinha@tjpe.jus.br 

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Vara Única da Comarca de vunica.camocim@tjpe.jus.br 

CARUARU 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru vciv01.caruaru@tjpe.jus.br 
elizabetemendesaraujo@gmail.com 

elizabete.pimentel@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7402 

Atendimento das 9h às 13h 

CARUARU 2ª Vara Cível da Comarca de Caruaru vciv02.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7405 

CARUARU 3ª Vara Cível da Comarca de Caruaru vciv03.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7408 

CARUARU 4ª Vara Cível da Comarca de Caruaru vciv04.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7411 

CARUARU 5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru 
 

Ademário (Chefe de Secretaria) 

vciv05.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7414 
(81) 99354-2460 

CARUARU Diretoria Cível Regional do Agreste diretoria.civel.agreste@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7690 | (81) 3725-7692 

Atendimento das 9h às 13h 
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CARUARU Audiência de Custódia audiencia.custodia.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-769 

CARUARU 1ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru criminal1.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7417 

CARUARU 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru criminal2.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7420 

CARUARU 3ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru vcrim03.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7423 

CARUARU 4ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru criminal4.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7426 

CARUARU 3ª Vara Regional de Execução Penal da 
Comarca de Caruaru 

vepen03.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7497 

CARUARU Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 
Caruaru 

vpjf.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7435 

CARUARU Vara Regional da Infância e Juventude da 
7ª Circunscrição – Caruaru 

vinf.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7441 

CARUARU Vara de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher da Comarca de Caruaru 

vmulher.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7673 

CARUARU 1ª Vara de Família e Registro Civil da 
Comarca de Caruaru 

vfam01.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7429 

CARUARU 2ª Vara de Família e Registro Civil da 
Comarca de Caruaru 

vfam02.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7433 

CARUARU 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Caruaru 

vfpub01.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 99689-4041 

CARUARU 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Caruaru 

vfpub02.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3719-9261 

CARUARU Juizado Especial Cível e das Relações de 
Consumo da Comarca de Caruaru 

jecrc.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3719-9258 

CARUARU Juizado Especial Criminal da Comarca de 
Caruaru 

jecrim.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3719-9170 

CARUARU CEJUSC 

 
Mário 

Emanuela (Manhã) 
Fátima (Tarde) 

conciliar.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7449 

(81) 98201-5094 
(81) 97101-9682 
(81) 98177-7290 

CARUARU CEMANDO 
 

Thiago Germano Alves 
Viviane Cirilo de Lima 
Camille Barros Sobral 

Deise Catarina Frutuoso A. Braga 
José Roberto Coelho 

Lucineide Benevides de Farias 
Luís Carlos de Lima 

Niceas Arcoverde Gusmão Neto 
Pedro José V. de Moura Nascimento 

Ronyere Silva Barbosa 

cemando.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7457 

(81) 99462-2697 
(81) 99588-5622 
(81) 99360-5959 
(81) 99158-7220 
(81) 99820-1336 
(81) 99712-5219 

 
(81) 99294-9661 

(81) 99915-4057 
(87) 98104-6367 

CARUARU Contadoria Judicial distribuicao.caruaru@tjpe.jus.br 
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CARUARU Distribuição distribuicao.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7447 

CARUARU Distribuição 2º Grau jhonatha.machado@tjpe.jus.br 
nudip.2grau.caruaru@tjpe.jus.br 

(81) 3725-7688 

CARUARU Central de Agilização agilizacao.caruaru@tjpe.jus.br 
tulio.omena@tjpe.jus.br 

wvirlania.arruda@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7686 

CARUARU Equipe Interdisciplinar interdisciplinar.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7463 

CARUARU Carta Precatória precatoria.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725-7464 

CARUARU Diretoria ADM df.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3725 -7452 

CARUARU TURMA RECURSAL 
2° Colégio Recursal dos Juizados 

colrec02.caruaru@tjpe.jus.br 
(81) 3719-9260 

(81) 99779-4664 (Whatsapp) 

CUPIRA Vara Única da Comarca de vunica.cupira@tjpe.jus.br 

 BIRAJUBA Vara Única da Comarca de vunica.ibirajuba@tjpe.jus.br 

LAGOA DOS GATOS Vara Única da Comarca de vunica.lagoadosgatos@tjpe.jus.br 

PANELAS Vara Única da Comarca de vunica.panelas@tjpe.jus.br 

RECIFE ANTECEDENTES CRIMINAIS antecedentes.recife@tjpe.jus.br 

RIACHO DAS ALMAS Vara Única da Comarca de vunica.riachodasalmas@tjpe.jus.br 

SAIRÉ Vara Única da Comarca de vunica.saire@tjpe.jus.br 

SÃO CAETANO Vara Única da Comarca de vunica.saocaetano@tjpe.jus.br 

SÃO JOAQUIM DO MONTE Vara Única da Comarca de vunica.sjoaquimdomonte@tjpe.jus.br 

 

TRF – 5ª REGIÃO – PERNAMBUCO 
 

 
LOCAL VARA CONTATOS 

CARUARU 16ª Vara Federal atendimentovara16@jfpe.jus.br | 
01/06 a 05/06: 3722-8106 

08/06 a 12/06: 3722-8107 
15/06 a 19/06: 3722-8108 
22/06 a 26/06: 3722-8112 

CARUARU 24ª Vara Federal atendimentovara24@jfpe.jus.br | 
3722-8124 

CARUARU 31ª Vara Federal atendimentovara31@jfpe.jus.br | 
3722-8137 

CARUARU 37ª Vara Federal tendimentovara37@jfpe.jus.br | 
Segunda: 3722-8160 

Terça: 3722-8161 
Quarta:3722-8158 
Quinta:3722-8157 
Sexta: 3722-8159 
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CARUARU CEJUSC - JFPE cejusc@jfpe.jus.br | 
3213-6147/6844 

 Cadastramento Advogado/Procurador 
Sistema Creta/Juizados 

njudiciario@jfpe.jus.br | 
3213-6857 

 Contadoria Juizados Especiais Federais – 
Recife 

contjef@jfpe.jus.br | 
3213-6543 

 Contadoria Varas Comum – Recife contadoria@jfpe.jus.br | 
3213-6118 

 Seção de Arquivo – Recife sadj@jfpe.jus.br | 
3213-6426/6484 

 Certidão de Distribuição - Antecedentes protocolo.recife@jfpe.jus.br | 
3213-6427/6225 

 

TRT – 6 ª REGIÃO 

 
COMARCA VARA CONTATOS 

CARUARU 1ª Vara do Trabalho varacaruaru01@trt6.jus.br 
(81) 99597-3523 | 99625-6904 | 3721-3107 

CARUARU 2ª Vara do Trabalho varacaruaru2@trt6.jus.br 
(81) 99625-4601 | 3723-1177 

CARUARU 3ª Vara do Trabalho varacaruaru3@trt6.jus.br 
(81) 99625-4725 | 3721-9009 

https://meet.google.com/meet/cqs-kyme- 
omh 

 

OUTRAS INSTITUIÇÕES 
 

COMARCA INSTITUIÇÃO CONTATOS 

CARUARU Central de Atendimento à Mulher 180 

CARUARU DPPE dpecaruaru@hotmail.com 
(81) 98492-9615 

CARUARU DISQUE ELEITOR faleconosco@tre-pe.jus.br 
3194-9400 

CARUARU Patrulha Municipal Maria da Penha (81) 98384-3226 

CARUARU PGE regional.caruaru@pge.pe.gov.br 
(81) 3719-9163 

CARUARU PGFN psfn.pe.caruaru@pgfn.gov.br 
(81) 3721-3850/3925 | (81)99783-3820 

(WhatsApp/Telegram) 

CARUARU RECEITA FEDERAL (81) 98274-0365 

CARUARU SEFAZ arecaruaru@sefaz.pe.gov.br 
sefazdecaruaru@gmail.com 

 TELESEFAZ telesefaz@sefaz.pe.gov.br 
0800.285.1244 | (81) 3183-6491 

RECIFE OUVIDORIA TJPE ouvidor@tjpe.jus.br 
(81) 3182 0638 (das 10h às 16h) 
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COMISSÃO ESPECIAL PRÓ-AGILIZAÇÃO PROCESSUAL 

– CEPAP 

DIRETORIA OAB CARUARU 

ISABELA PASCHOAL HERRERO 

Presidente CEPAP 

 
GIULLIANA DE LUCENA SANTOS 

Vice-Presidente CEPAP 

 
ARTHUR FELIPE B. B. MONTEIRO SOARES 

Secretário CEPAP 

 
ALDIVANO LOPES MELO 

Membro CEPAP 
 

ALEXANDRE HENRIQUE AGRELLI III 

Membro CEPAP 

 
AMANDA LARISSA VALENÇA DE MEDEIROS 

Membro CEPAP 
 

CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 
Membro CEPAP 

 
FABIANA C. F. DE SOUTO MAIOR 

Membro CEPAP 

 

GABRIELLY MORGANNY MATHIAS 

Membro CEPAP 

 
JOÃO IZIDORO DA SILVA FILHO 

Membro CEPAP 

 
LARISSA M. B. PEREIRA LIMA 

Membro CEPAP 

FERNANDO ANTÔNIO DE SOUSA SANTOS JÚNIOR 
Presidente OAB Caruaru 

 
LÚCIA MARIA CARDOZO GOMES 

Vice-Presidente OAB Caruaru 

 
RANIERI COELHO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR 

Secretário-Geral OAB Caruaru 

 
ADRIELMO DE MOURA SILVA 

Secretário-Geral Adjunto OAB Caruaru 

 
NEMÉSIO DE VASCONCELOS JUNIOR 

Tesoureiro 


