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TRF5 entrega presentes para crianças da Escola do Pilar

Teletrabalho 
internacional

Pós-doutorado
de Outubro

QUARTA

Aniversariantes
TRF5 realiza doação de 40 computadores 
e periféricos

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, através 

do Núcleo de Gestão Patrimo-
nial (NGP), realizou, ontem (29), 
a doação de 40 computadores 
para a Corregedoria da Secretaria 
de Defesa Social de Pernambuco 
(SDS-PE). Os equipamentos do-
ados compreendiam monitores, 
CPUs e periféricos, como cabos de 
força, mouses e teclados. Todos 
os materiais estão em boas condi-
ções de uso e foram substituídos, 
pela Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI), por modelos 
mais atuais. Após a triagem da STI, 
os computadores foram encami-
nhados ao NGP, para as tratati-
vas de desfazimento. O processo 
de doação está em consonância 
com a Resolução nº 462/2017, do 
Conselho da Justiça Federal, que 
dispõe sobre a administração de 
bens móveis na Justiça Federal de 
Primeiro e Segundo graus. Entre 
as novidades trazidas pela nor-
ma, está a determinação de que o 
desfazimento de bens inservíveis 
deve ocorrer por meio de edital. 
Assim, para a doação dos compu-

O

Quase 140 corações adotados 
e um dia bastante especial para 
crianças da Escola Nossa Senho-
ra do Pilar. Este foi o saldo da 
Campanha “Adote o coração de 
uma criança”, promovida pelo 
TRF5 para atender aos pedidos 
de crianças moradoras da co-
munidade vizinha ao Tribunal. 
Os presentes arrecadados com 
a ação foram entregues, ontem 

31/10
Maria Aparecida Ferreira da Silva
Diretoria Geral

01/11 

Juiz Federal 
Felini de Oliveira Wanderley 

SJAL

Danielle Soares Bezerra Rios Leite 
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt
Rodolfo Guimarães Neves 
Subsecretaria de Controle Interno
João Carlos Cabral e Silva 
Secretaria de Tecnologia da Informação
José Avelino de Souza Júnior 
Subsecretaria de Plenário

02/11
Geise Germano dos Santos Leal 
Gabinete do Des. Fed. Edilson Nobre 
Júnior
Cecília de Melo Lopes Guimarães 
Gabinete do Des. Fed. Roberto Machado

03/11
Júlia Arruda de Benevides Santos
Divisão de Comunicação Social
Luísa Helena de Farias Mendes
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho

tadores, o TRF5 publicou o Edi-
tal de Aviso de Desfazimento de 
Bens nº 01/2019.  Para o diretor 
do NGP, Luiz Gustavo de Oliveira, 
as doações vão além da adminis-

tração de bens. “Essas 
doações representam, 
também, uma melhora 
dos serviços prestados 
à população - e o TRF5 
tem uma participação 
direta nisso”, avaliou.
Administração de 
bens – As informações 
sobre a administração 

patrimonial do TRF5 estão dispo-
níveis no site da Corte (www.trf5.
jus.br), na área “Transparência Pú-
blica> Administração Patrimonial 
de Bens Móveis”.  

O desembargador federal Edilson Nobre está de li-
cença do TRF5 para fazer pós-doutorado na cidade 
de Coimbra, em Portugal, sobre o tema “O controle 
judicial das funções estatais e a divisão de poderes 
– Exame da questão em uma perspectiva compara-
da dos sistemas europeu e brasileiro”. A licença de 
Nobre teve início na última segunda-feira (28/10) e 
vai até o dia 2 de dezembro. Neste período, ele será 
substituído pelo juiz federal Leonardo Coutinho.

(29), pela diretora do 
Núcleo de Gestão Docu-
mental, Lúcia Carvalho, e 
pela supervisora da Se-
ção Socioambiental, Laís 
Rodrigues. Foram bolas, 
patinetes, bicicletas, 
bonecas e vários outros 
presentes destinados a 
estudantes com idades 
entre três e 14 anos.  

O Plenário do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) aprovou, no 
último dia 22, alteração no texto 
da Resolução CNJ n° 227/2016, 
permitindo o teletrabalho inter-
nacional de servidores do Poder 
Judiciário. A mudança prevê o tra-
balho a distância em local diverso 
da sede de jurisdição do tribunal 
de origem, além de outros pon-
tos. Pelo novo texto, durante esse 
regime, o servidor não terá direito 
a pagamento de benefício referen-
te a auxílio-transporte nem estará 
sujeito a banco de horas. (com 
informações da Ascom/CNJ)


