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eforçando a importância da 
Funpresp-Jud no amparo ao 
membro ou servidor após o R

ciclo de vida produtivo ou nos casos 
de invalidez, em 23 de junho, o STF e 
o MPU editaram a Resolução 
Conjunta STF/MPU nº 1 que tratou 

de orientações aos órgãos do Poder Ju- 
diciários da União, do MPU e do CNMP 
sobre o Regime de Previdência Com- 
plementar. Na resolução, foi solicitada a 
designação de 2 servidores  para atu- 
arem como representantes da Fun- 
presp-Jud, foram estabelecido proce-

dimentos operacionais para aplicação 
do Plano de Benefícios JUSMP-PREV e 
instituído o Manual do Patrocinador. 
Nesse sentido, a Funpresp-Jud fará 
treinamento específico para os repre- 
sentantes, com o fim de auxiliar no 
desempenho das novas atribuições.

No dia 08 de julho, o juiz federal titular 
da 20ª Vara, Luiz Bispo da Silva Neto, 
realizou doação de alimentos a duas 
entidades assistenciais: 

Lar São Vicente de Paulo e  Casa 
de Acolhimento à Criança Ana Ataíde, 
ambas situadas no município de 
Salgueiro. O material doado foi 
arrecadado durante a seleção de 
estagiários 2015 para bacharelandos 
em Direito da subseção, na qual cada 
candidato, no ato da inscrição, deveria 
doar 2 kgs de alimento não perecível. 
Foram doados aproximadamente 79 
kg de alimentos, entre arroz, feijão, 
macarrão, açúcar e outros.

abrigo de 
idosos 

Patrimônio. O edital explica ainda que, 
antes da data da realização da sessão de 
doação, a destinação do material será 
priorizada em favor de qualquer órgão 
da Administração Pública Federal, 
desde que haja manifestação de 
interesse expressa através de ofício. O 
edital completo pode ser consultado no 
site www.jfpe.jus.br.

 Subseção de Salgueiro 
doa alimentos  

TRF5 em parceria com JFPE 
promove curso sobre novo CPC 

 JFPE seleciona instituição para doação de bens inservíveis  

Funpresp-Jud realiza capacitação para representantes da Fundação 

O TRF5, em parceria com a JFPE, abriu 
inscrições para o curso intitulado “Novo 
Código de Processo Civil – Destaque das 
Principais Novidades”. Na modalidade a 
distância, o curso terá carga horária de 
16 horas e as aulas ficarão disponíveis 
para os servidores durante o período de 
100 dias após o envio do login e da senha. 
Para a SJPE, foram disponibilizadas 40 
vagas. O estudo será promovido pela 
Empresa CERS Cursos Online com o 
instrutor Leonardo Cunha, mestre em 
Direito pela UFPE. De acordo com a 
organização, a capacitação visa oferecer 
aos participantes atualização e conheci- 
mento acerca do novo CPC, abordando 
temas como generalidades (normas 
fundamentais, sistema multiportas - 
conciliação, mediação, arbitragem e 
decisão judicial), entre outros. Serão 8 
encontros semanais através de video 
aulas, a serem disponibilizadas por link 
via e-mail a partir do dia 10/08. Em caso 
de dúvidas ligar para os ramais 
6135/6235.

JF: produtividade e 
celeridade em 2015
A Justiça Federal está perto de cumprir as 
metas de produtividade e celeridade 
previstas no Planejamento Estratégico 
para 2015. De acordo com o relatório de 
atividades do primeiro trimestre do CJF, a 
5ª região cumpriu 92% da meta para os 
processos em tramitação no 1º e 2º graus 
(processos com 5  anos ou mais). Quanto 
aos feitos do Juizado Especial, na 5ª 
região restavam apenas 5% de processos 
com mais de 4 anos sem decisão. Os 
dados demonstram ainda que, na 5ª 
região, 70% dos processos com 3 anos já 
f o r a m  j u l g a d o s ,  i n d i c a n d o  o  
cumprimento antecipado da meta.

 Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) está selecionando uma Ainstituição filantrópica para 

receber um conjunto de bens inserví- 
veis ao órgão. As entidades interes- 
sadas deverão se manifestar por meio 
de requerimento, que deverá ser 
protocolado no setor de Patrimônio, até 
o dia 5 de agosto de 2015.  O Patrimô- 
nio fica no térreo do Anexo 2 do edifí- 
cio-sede da JFPE, na Avenida Recife, 
6250,  bairro do Jiquiá. No requerimen- 
to deverão constar a completa identifi- 
cação da entidade interessada (razão 
social, CNPJ, endereço completo, dados 
pessoais do responsável legal [nome 
completo, CPF, RG], breve descrição das 
atividades desenvolvidas e telefone 
para contato). São necessários, tam-
bém, os seguintes documentos: Esta- 
tuto Social; inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
Inscrição em cadastro federal, estadual 
ou municipal, de entidades de assistên- 
cia social, ou, tratando-se de Organiza- 
ção Social da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), certidão de 

qualificação de OSCIP, emitida pelo 
Ministér io  da  Just iça .  Entre  os  
equipamentos a serem doados estão 
computadores, monitores, impressoras, 
aparelhos de fax, cadeiras, cabos, 
cafeteiras e outros materiais de 
escritório. A sessão de doação dos bens 
será realizada no dia 7 de agosto de 2015, 
às 14 horas, na sala do setor de 

Confira a agenda com dias e locais da 
capacitação no Recife e faça sua inscrição 
por e-mail através do endereço: 
eventos@funprespjud.com.br. Participe, 
as vagas são limitadas e as inscrições 
gratuitas. Mais informações pelo telefone  
(61) 3217-6598.
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