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JFPE seleciona instituição filantrópica para doar carro 
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Aniversariantes

oje, o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e 

ex-presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 
no biênio 2009-2011, Luiz Alberto 
Gurgel de Faria, fará palestra so-
bre o novo Código de Processo 
Civil (CPC), durante a realização do 
ciclo de palestras organizado pela 
Associação Nacional dos Advoga-
dos da Caixa Econômica Federal – 
Advocef, em parceria com o Jurídi-
cos Regionais da Caixa Econômica 
Federal. O evento será realizado 
a partir das 14h, no auditório do 
Pleno do TRF5. Na ocasião, o pre-
sidente do Tribunal, desembarga-
dor federal Marcelo Navarro, irá 
participar da composição da mesa. 

Às 16h15, o diretor da Fundação 
de Previdência Complementar dos 
Empregados da Caixa - Funcef, 
Antônio Augusto de Miranda e 
Souza fará palestra sobre a situa-
ção atuarial da referida Fundação. 
O ciclo de palestras é destinado 
aos associados da Advocef, porém, 
os servidores do TRF5 poderão 
participar.  
Novo CPC - Sancionado pela pre-
sidente Dilma Rousseff, no dia 16 
de março deste ano, o novo Códi-
go de Processo Civil (CPC) entrará 
em vigor dentro de um ano após 
a data da sanção. A expectativa 
é de que o novo CPC reduza os 
recursos no Judiciário, como o fim 
dos embargos infringentes cíveis. 

Outro destaque no texto é a cria-
ção do “instituto de resolução de 
demandas repetitivas”, no qual as 
ações iguais sejam decididas de 
uma só vez, com o objetivo de 
desafogar o Judiciário.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) fará seleção de instituição 
filantrópica para receber um au-
tomóvel sem serventia ao órgão. 
O veículo é da marca Wolkswa-
gen, modelo Parati e ano 2004. As 
entidades interessadas deverão se 
manifestar por meio de requeri-

mento, que deverá ser protocolado 
no setor de Patrimônio, no Anexo 2 
do edifício-sede da JFPE, até o dia 
29 de julho de 2015.  A sessão de 
doação dos bens será realizada no 
dia 31 de julho de 2015, às 14 ho-
ras, na sala do setor de Patrimônio. 
Segundo o edital, qualquer órgão 

da Administração Pública Fede-
ral terá prioridade no destino 
do bem, desde que haja mani-
festação de interesse expressa 
através de ofício. Para mais 
informações, acesse o edital 
disponível no site da JFPE. (Com 
informações da Ascom/JFPE).

O Núcleo da Assistência à Saú-
de informa aos servidores que 
necessitam de licenças para 
tratamento da própria saúde - 
LTS ou por motivo de doença 
em pessoa da família - LTPF, 
que devem comunicar o fato 
à chefia imediata no primeiro 
dia útil do início do tratamento, 
bem como apresentar, ao Nú-
cleo de Saúde, para homolo-
gação, o atestado emitido por 
médico assistente, no prazo 
máximo de três dias contados 
da data do início de seu afas-
tamento, para fins de avaliação 
ou homologação pela perícia 
oficial singular ou Junta Mé-
dica Oficial. O servidor deverá 
requerer a licença via Fluxus e 
movimentar para o Núcleo de 
Saúde deste Tribunal. As licen-
ças para tratamento de saúde 
são disciplinadas pela Resolu-
ção nº 159, de 8/11/2011, do 
Conselho da Justiça Federal. O 
NAS está à disposição para es-
clarecimentos adicionais pelos 
ramais 9295/ 9297.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5 vai oferecer, de hoje até a 
próxima quarta (29/07), o curso 
“Legislação de Pessoal, Aposenta-
dorias e Pensões no Serviço Pú-
blico”. Destinado a servidores do 
TRF5 e das seis seções judiciárias 
vinculadas, a capacitação será re-
alizada das 8h às 17h30, no au-
ditório da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe). O 
treinamento constará de palestras 
teóricas e práticas e da discussão 
de temas e situações do dia a dia 
relacionadas ao assunto, além da 
apresentação da legislação e jul-
gados atuais. 


