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Redistribuição

Boas Práticas Ajufe

Diretores de Foro da 5ª Região apresentam relatório da gestão 2017/2019

de Março

QUARTA
Refugiados iraquianos

A servidora do Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Jona-

lice Rêgo, tem interesse em redis-
tribuição para o Recife.  O cargo é 
de Técnica Judiciária – Área Admi-

nistrativa, com lotação na cidade 
de São José dos Pinhais, Região 

Metropolitana de Curitiba. Interes-
sados podem entrar em contato 
com Jonalice pelo telefone (87) 

98836-9998 ou pelo email jonalice.
univasf@hotmail.com.

Divisão de Folha de Paga-
mento do TRF5 faz um alerta 

sobre a necessidade de atualização 
cadastral de benefícios. Os servido-
res da Corte que recebem auxílio-
-saúde e tenham dependentes com 
idades entre 21 e 24 anos deverão 
trazer declaração de matrícula (ou 
equivalente) em instituição reco-
nhecida pelo Ministério da Educa-
ção (MEC). Além disso, também é 
necessário apresentar o compro-
vante anual de pagamentos das 
mensalidades do plano de saúde, 
exceto na hipótese de contrata-
ção intermediada pela Anserjufe e 
Asserjufe. O mesmo vale para os 
servidores requisitados, que de-
vem entregar, também, declaração 
emitida pelo órgão de origem, 

Servidores devem atualizar cadastro de 
benefícios até o dia 30 de abril

Diretores de Foro da Justiça Fe-
deral da 5ª Região estiveram 
reunidos, ontem (19), com o 
presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, 
na sede do Tribunal, no Recife. 
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afirmando que não recebem o be-
nefício pela respectiva instituição. 
Já os servidores requisitados que 
recebem os auxílios transporte, 
alimentação ou pré-escolar, deve-
rão trazer as declarações, emitidas 
pelos seus respectivos órgãos de 
origem, de que não percebem tais 
benefícios. Os beneficiários do 
auxílio-transporte deverão, adicio-
nalmente, entregar os seus respec-
tivos contracheques e comprovan-
tes de residência. Requisitados que 
recebam adicional de insalubridade 
deverão trazer os seus contrache-
ques atualizados. 
Prazo – O prazo para apresentar a 
documentação se encerra no dia 
30 de abril. Os que não entregarem 
a documentação até a data final 

terão o pagamento dos benefícios 
suspenso, conforme determinam 
as Resoluções nº 002/2008 e nº 
004/2008 do Conselho da Justiça 
Federal. Quem tiver dúvidas pode 
entrar em contato com o servidor 
Niccolò Marangon (Ramal 9565).

Durante a reunião, os magistrados 
apresentaram um breve relatório 
das atividades realizadas durante 
o biênio 2017-2019 e de eventuais 
pendências. Também participaram 
do encontro a juíza federal auxi-

liar da Presidência, Joana Carolina 
Lins, o diretor-geral, Fábio Paiva, a 
diretora da Secretaria Administrati-
va, Sorária Caio, e os diretores das 
Subsecretaria de Pessoal, de Orça-
mento e Finanças e de Tecnologia 

da Informação, 
Onaldo Mangueira, 
Sebastião Campelo 
e Fernanda Monte-
negro, respectiva-
mente.

Famílias inteiras têm deixado 
o lugar onde nasceram e vive-
ram para fugir da guerra civil no 
Oriente Médio. E o Brasil acabou 
virando ponte para quem procu-
ra a Europa como destino. Mas 
quase sempre esse percurso é 
arriscado. Em Pernambuco, um 
casal de iraquianos foi preso ten-
tando embarcar para a Espanha 
com passaportes falsos de Israel. 
Este não foi o primeiro caso de 
estrangeiros detidos no aero-

porto do Recife, tentando fugir 
de seus países por conta dos 
conflitos. Para a Justiça Federal, 
trata-se de uma questão huma-
nitária, que deve ter como base 
a Lei de Refugiados. Saiba mais 
sobre esse assunto no programa 
Via Legal desta quarta-feira (20), 
que vai ao ar 
às 21h, na TV 
Justiça.

A Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe) está com inscrições 
abertas para o “IV Prêmio Ajufe: 
Boas Práticas de Gestão”, destina-
do a selecionar casos de sucesso e 
premiar práticas de gestão bem su-
cedidas na Justiça Federal. Poderão 
participar juízes Federais de 1ª e 
2ª instâncias, servidores da Justiça 
Federal, advogados públicos, mem-
bros do Ministério Público Federal, 
delegados da Polícia Federal, ad-
vogados e estudantes universitá-
rios e o público em geral, em suas 
respectivas categorias. As inscrições 
poderão ser feitas até o dia 15 de 
abril, exclusivamente pelo e-mail 
premio@ajufe.org.br.

terão o pagamento dos benefícios 


