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O presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria,
participou, ontem, em Brasília, da
sessão do Conselho da Justiça
Federal (CJF), durante a qual foi
aprovado aditivo a convênio
celebrado entre a Caixa
Econômica Federal e o TRF5,
para repasse de valores a serem
utilizados em investimentos por
esta Corte. Ainda houve
aprovação de resolução disciplinando o
direito de férias dos magistrados. O
colegiado do CJF aprovou proposta da
ampliação do prazo de validade do Alvará
de Levantamento (documento destinado
ao credor do precatório), atualmente
fixado em 30 dias, para 60 dias. O prazo
está previsto no art. 1º da Resolução CJF
545/2007, que dessa forma será alterado.
A proposta foi relatada pelo ministro
Francisco Falcão, corregedor-geral da
Justiça Federal, tendo observado que a
dilação do prazo não fere qualquer
dispositivo processual legal. No âmbito
da Justiça Federal, o precatório é a
determinação judicial para pagamento de
uma dívida da União ou de suas

Sessão do CJF aprova convênios
do TRF5 com Caixa Econômica

Ato assinado pelo presidente do TRF5,
Luiz Alberto Gurgel de Faria, fixa o
expediente das 7h às 10h para a
próxima sexta-feira (2), dia do jogo
entre as seleções do Brasil e da
Holanda, pelas quartas de final da
Copa do Mundo, que acontece a partir
das 11h. Os prazos processuais com
vencimento no dia 2 serão prorrogados
para segunda-feira, dia 5 de julho. As

Jogo do Brasil prorroga prazos processuais
regras determinadas no ato nº328
destinam-se à Presidência, Diretoria
Geral e Secretarias e ao Setor de
Protocolo do TRF5. Os
desembargadores federais podem
optar pela adoção de critério diverso,
no tocante ao funcionamento dos
respectivos gabinetes, ficando
ressalvados os casos dos servidores
que trabalham em regime de plantão.

Está sendo um ato humano e solidário a
campanha de doações às vítimas das
enchentes que atingiram várias cidades
de Pernambuco. A SAE tem levado
diariamente muitos donativos até o
Quartel do Derby. Isso se deve ao
esforço e comoção dos servidores do
Tribunal. Cerca de três viagens para
transportar as doações são feitas
diariamente pela equipe do coronel
Maurício. Ontem a Esmafe5 conseguiu
reunir colchões, material de limpeza e
leite. As contribuições são feitas por
servidores e contam com a ajuda dos
frequentadores desta Corte.  As vítimas
das enchentes necessitam de água
potável, alimentos não perecíveis,
produtos de higiene pessoal (creme
dental, desodorante, absorventes, fraldas
geriátricas), além de produtos de limpeza.

A Secretaria do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça
Federal (CEJ/CJF) abre processo de
seleção de magistrados e servidores para
realização de tutoria de cursos online
sobre Administração Judiciária. Os inte-
ressados deverão preencher o formulário
e enviá-lo para admjud@cjf.jus.br. Para
participar do processo seletivo, o
candidato deverá possuir um perfil
mínimo exigido: conhecimento sobre
gestão cartorária, de pessoas,
orçamentária e financeira, além de
noções sobre planejamento estratégico e
experiência docente. Após o processo, as
informações deverão ser comprovadas.

Cursos online de
Administração
Judiciária

Continue ajudando as
vítimas das enchentes

entidades e autarquias. Os precatórios
alimentícios não necessitam de alvará
para serem sacados.
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