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JFPE doa automóvel a instituição filantrópica

N

a sexta-feira (31), às 14h, a
Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE) realizou,
por meio do setor de Patrimônio, a
doação de um veículo da marca
Volkswagen, modelo Parati, ano 2004 e
placa KHZ-3286. A instituição
filantrópica beneficiada foi o Grupo de
Trabalho em Prevenção ao Positivo
(GTP +), vencedora do sorteio
realizado entre duas instituições que
se mostraram interessadas no bem e se
habilitaram conforme documentação
exigida para participação.
Constatada a ausência, e
consequentemente, a inabilitação da
entidade Obra de Assistência aos
Mendigos e Menores Desamparados da
Cidade do Recife Cristo Redentor,
participaram do sorteio as instituições
Missão Internacional da Paz,
representada por Francisco Coelho
Diniz e o Grupo de Trabalho em
Prevenção Positivo, representada por
Sérgio Pereira de Araújo.
Para o representante da entidade
vencedora Sergio Pereira, a doação

CJF libera milhões em RPV

O CJF liberou aos TRFs os limites
financeiros no valor de R$
938.616.340,04 relativos às RPVs
autuadas em junho de 2015. O Conselho esclarece ainda que cabe aos TRFs,
segundo cronogramas próprios, fazer o
depósito dos recursos financeiros
liberados. Com relação ao dia em que as
contas serão efetivamente liberadas
para saque, esta informação deve ser
buscada na consulta
processual, na
.
Internet, no endereço do portal do TRF
responsável. O valor liberado para o
TRF5 foi de R$ 142.002.335,55, sendo
p a ra a ç õ e s p rev i d e n c i á r i a s o u
assistenciais um total R$
85.157.296,84, que beneficiará 15.758
pessoas.

Feriado de 11 de agosto

veio em boa hora, uma vez que a entidade
enfrenta um momento difícil. “Esta foi a
primeira vez que participamos de um
sorteio. O grupo está passando por
dificuldades financeiras e o automóvel será
muito importante para quitar dívidas”,
comemorou o representante do GTP+, que
há 15 anos presta auxílio a soropositivos.
De acordo com supervisor de Patrimônio

e realizador do sorteio, Rui Carlos
Mendonça, o automóvel passará para o
nome da instituição vencedora que terá
orientação da JFPE para regularizar a
documentação do veículo. Considerado
inservível, o automóvel Parati foi
disponibilizado para doação. As
entidades tiveram até o dia 29 para
apresentar a documentação necessária.

Em cumprimento à Lei Federal nº
5010/66, não haverá expediente na
JJFPE no dia 11 de agosto, terça-feira,
feriado referente à Criação dos Cursos
Jurídicos. Durante esse período, as
atividades do órgão funcionarão em
regime de plantão judiciário, com
atendimento para pedidos de medida
urgente, cíveis ou criminais, que visem
prevenir ou evitar perecimento de
direito ou assegurar a liberdade de
locomoção individual. Os processos com
vencimento no período serão
prorrogados para o primeiro dia útil
subsequente, quarta-feira, 12 de agosto.

Diretores e supervisores recebem capacitação em gestão de. conflitos

E

ntender a si para melhor
entender o outro: esse é o
mote do treinamento em
Gestão Positiva de Conflitos,
realizado nos dias 20 e 21 de julho,
das 9 às 18h, no auditório do Anexo
2. As atividades foram conduzidas

pelo consultor Luciano Lannes. Ao
longo do curso, ele estimulou os
participantes a refletirem sobre suas
próprias maneiras de ver o mundo, de
lidar com as próprias crenças, e de
conviver com as diferenças de maneira
harmoniosa. A capacitação foi dinâmica

e participativa, com questionamentos
dirigidos, debates e dinâmicas de
grupo. Ao apresentar as discussões,
Luciano procurou estar atento às
dificuldades : "A vida é uma sucessão de
acontecimentos inéditos. Ainda mais,
se tratando do ser humano. O que

podemos fazer é aumentar nosso
repertório de respostas", afirma. Para o
diretor da 16ª Vara Federal, Anderson
dos Santos Coelho, o treinamento foi
proveitoso: "A gente tá trabalhando
questões que surgem do dia a dia e
técnicas pra resolver problemas".

Resolução disciplina escolha de
juízes para vaga de desembargador

O TRF5 aprovou, no dia 29 de julho,
resolução que disciplina o processo de
escolha, pelo critério de merecimento, de
juiz federal para o preenchimento de
vaga de desembargador federal na Corte
do Tribunal. De acordo com a resolução,
ocorrendo a vaga, o presidente do TRF5
fará publicar, no prazo de 15 dias, edital
intimando os interessados a se
inscreverem no prazo de 20 dias. As
inscrições devem ser feitas,
exclusivamente, através de comunicação
eletrônica, enviada pelo candidato ao
NAMAG do TRF5. A inscrição deve conter
a informação do propósito de concorrer à
vaga, cópia do currículo e dos demais
elementos que, na avaliação do
concorrente e nos termos da Resolução
nº. 106/2010, do CNJ, influam na
aferição do merecimento, além de quatro
peças elaboradas pelo interessado e
produzidas em autos sob sua jurisdição,
no último biênio.

