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estinado aos oficiais de 
justiça, o Setor de Treina- Dmento abriu inscrições 

para o curso de Avaliação de Bens 
Imóveis e Móveis a partir da última 
segunda-feira (14). Com carga  
horária de 15 horas/aula, distri-

buídas nos dias 04, 05 e 06 de agosto, as 
aulas serão realizadas no auditório do 
3º andar do anexo 2 da JFPE, das 9h30 
à s  1 4 h 3 0 .  Tr i n t a  va ga s  fo ra m  
disponibilizadas. As inscrições podem 
ser feitas no ícone “Treinamento”, na 
página inicial da intranet. Entre os as-

suntos tratados estão: conceito e 
finalidade da avaliação, princípios 
gerais de avaliação, ABNT, NBR 14653, 
requisitos e outros componentes de 
um laudo de avaliação de bens imóveis, 
vistoria do bem a ser avaliado e 
métodos de avaliação. A ideia da 

elaboração do curso surgiu a partir 
das demandas profissionais do oficial 
de justiça, que também tem como 
função avaliar imóveis, automóveis, 
embarcações e mobiliários. O estudo 
será ministrado pelo perito avaliador e 
professor da Universidade de 
Pernambuco Frederico Mendonça e 
tem realização do Sindimóveis/PE. 

Inscrições abertas para curso de Avaliação de Bens Imóveis e Móveis

Na quinta-feira (10), o juiz federal titu- 
lar da 17ª Vara Federal, Arthur Napo-
leão Teixeira Filho, fez a doação de doze 
bens ao 72° Batalhão de Infantaria 
Motorizado: um veículo modelo Parati, 
uma televisão e dez computadores. A 
doação ocorreu no prédio da Subseção 
de Petrolina e foi formalizado por meio 
do Processo Administrativo n.º 437/14. 
De acordo com o magistrado, a doação 
efetuada para o Exército ocorreu em 
razão dos bens serem inservíveis na 
Subseção. "A doação de bens classifica- 
dos como inservíveis pela JFPE é 
sobremaneira relevante, pois se reverte 
em proveito da própria comunidade, 
uma vez que são úteis e necessários para 
a instituição que os recebeu. Além disso, 
evitar o descarte imediato de materiais 
potencialmente maléficos ao meio 
ambiente e prolongar sua vida útil, 
contribui para o cuidado com a 
preservação ambiental", destacou. 

Neste mês de julho, além da 2º Turma 
Recursal, seis Varas Federais realizam 
suas inspeções: as 18ª, 19ª, 24ª, 25ª 
26ª e 27ª varas. Começando no dia 14, 
as 24ª, 25ª e 26ª varas, além da 2ª 
Turma Recursal, terão até o dia 18 para 
finalizar suas inspeções. A 19ª vara 
também começará dia 14, mas 
realizará as inspeções também nos 
dias 15, 17,18 e 21 de julho. Já as 18ª e 
27ª varas federais terão seus períodos 
de inspeção entre os dias 21 e 25 deste 
mês. Visando não causar nenhum 
prejuízo às partes, entre essas datas, 
o s  p r a z o s  p r o c e s s u a i s  s e r ã o  
suspensos, sendo devolvidos aos 
jurisdicionados após o término das 
atividades. Não serão realizadas 
audiências e nem haverá expediente 
destinado às partes, exceto para 
medidas que evitem o perecimento de 
direito e que assegurem a liberdade de 
locomoção. Os procuradores e 
advogados precisam restituir os autos 
físicos às varas, até a semana anterior 
ao período da inspeção ordinária 
anual.

As 16ª e 24ª Varas Federais 
realizarão dois leilões coletivos de 
arrematação pública, nos dias 30 de 
julho e 13 de agosto, ambos às 10h. 
Os eventos serão realizados no Hotel 
Eduardo de Castro, situado à Rua 
Amélia Maria da Conceição, nº 148, 
no bairro de Pinheirópolis. Entre os 
bens leiloados estão: fazendas, 
terrenos, veículos, casas, 
eletrodomésticos, roupas, 
equipamentos para comércio e 
materiais para casa e construção. A 
oferta de lances poderá ser feita 
presencialmente ou pela internet, no 
site www.leiloesjudiciais.com.br, para 
tanto, os interessados deverão 
efetuar cadastramento prévio. Mais 
informações no site da JFPE, na aba 
"Transparência-Leilão". 

Comissão Organizadora da IV 
Olimpíada Regional da Justiça AFederal da 5ª Região se reuniu, 

na última quarta-feira (9), para dar 
início aos trabalhos de organização da 
competição, que será realizada de 17 a 
19/10, no Recife, em centro desportivo 
a ser definido. O objetivo do evento é  
desenvolver a integração, através do 
intercâmbio desportivo entre os 
magistrados, servidores e estagiários 
da Jf5, favorecendo a conscientização 
sobre a importância da prática de 
atividade esportiva, na busca da 
qualidade de vida. A exemplo do que 
ocorreu na última edição, os esportes 
coletivos são: futebol society, futebol 
de salão, vôlei, basquete e queimado. 
Há também a possibilidade de 
formação de duplas em dominó e totó. 
Quem optar por esportes individuais 
poderá participar de tênis, tênis de 
mesa, natação, sinuca, xadrez, corrida 
de rua (5 e 10km) e caminhada. As 
inscrições estarão abertas de 28/07 a 
29/08, na intranet do TRF5 e das 
seções judiciárias da 5ª região. 

Inspeções em julho 

Doação em Petrolina     

ESPORTES| Imagens da última edição do 
evento (Fotos: Ascom TRF5)

As 16ª e 24ª Varas Federais realizarão 
leilões coletivos de arrematação 
pública, nos dias 30 de julho e 13 de 
agosto, ambos às 10h. Os eventos serão 
realizados no Hotel Eduardo de Castro, 
situado à Rua Amélia Maria da 
Conceição, nº 148, no bairro de 
Pinheirópolis. Entre os bens leiloados 
estão: fazendas, terrenos, veículos, 
casas, eletrodomésticos, roupas, 
equipamentos para comércio e  
materiais para casa e construção. A 
oferta de lances poderá ser feita 
presencialmente ou pela internet, no 
site www.leiloesjudiciais.com.br. Para 
participar pela internet, os interessados 
deverão efetuar cadastramento prévio. 
Mais informações no site da JFPE, na aba 
"Transparência”, em seguida clicar em 
Leilão". 

Leilão conjunto em Caruaru     
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