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Aniversariantes

QUARTA

N
NDRH realiza cursos regionais

Prorrogado prazo para entrega da 
declaração de requisitados

TRF5 libera quase R$ 500 milhões 
em precatórios

PJe é apresentado 
para servidores 

Presidente nomeia 
novos membros da 
Turma Recursal-RN

Wilza Helena Aprígio Carvalho
Subsecretaria de Pessoal

Dia Nacional do Ex-combatente

o período de 7 a 9 de maio, 
o Núcleo de Desenvolvi-
mento e Recursos Humanos 

(NDRH) promove mais dois cursos 
regionais: “Formação de Gestores 
em Educação Corporativa” e “ISO 
27000”. O primeiro será realizado 
em parceria com a empresa Be-
nedito Milioni e será destinado 
aos servidores que compõem os 
setores de capacitação da sede da 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe5) e das seccio-

nais. O segundo, em parceria com 
a Fundação Vanzolini, tem como 
público alvo os servidores dos 
núcleos de Tecnologia da Informa-
ção (TI). De acordo com o NDRH, 

os cursos são de cunho técnico e 
visam atender ao Programa Nacio-
nal de Capacitação dos Servidores 
da Justiça Federal. 
Docência online - Ainda no mês 
de maio, o NDRH prevê a realiza-
ção do curso de “Docência online” 
(data ainda não definida). A for-
mação acontece em plataforma 
EaD (Ensino a distância) do TRF5 e 
será destinado para 50 servidores 
que foram selecionados através de 
currículos.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, através da 
Subsecretaria de Precatórios, 
estará liberando, a partir do dia 
11 de maio, R$ 498.829.050,59 
para o pagamento de preca-
tórios de natureza alimentar 
inscritos no exercício de 2012.  
Serão quitados 7.053 mil pre-
catórios, beneficiando 10.585 
pessoas. Desta vez, o estado 
com mais favorecidos é Per-
nambuco, que totaliza 5.900 

beneficiados.  Para receber os 
valores, o beneficiário deve apre-
sentar cópia do RG, CPF, junto 
com documentos originais, além 
de comprovante de residência, 
nas agências da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil. Para 
saber em que banco será depo-
sitado o valor e a data exata em 
que o crédito estará disponível 
para saque, basta acessar o Portal 
do TRF5 (www.trf5.jus.br) e fazer 
a consulta pelo número do pre-

catório 
ou pelo 
número 
do pro-
cesso 
origi-
nário. 
Serão 
pagos 
os pre-
catórios situados nos intervalos 
sequenciais entre os números 
78.838 até 86.141.

A Divisão de Folha de Paga-
mento do TRF5 informa que 
prorrogou o prazo para en-
trega da declaração anual dos 
requisitados, fornecida pelo 
órgão de origem. Agora, os 
servidores têm até o dia 31 de 
maio para apresentar o docu-
mento. A Divisão lembra que o 
documento é importante para 
assegurar os auxílios (alimen-

tação, transporte e pré-esco-
lar). A declaração deve infor-
mar que o servidor não recebe 
os referidos benefícios pelo 
órgão de origem. Caso o servi-
dor não entregue o documen-
to terá os benefícios suspen-
sos a partir da folha de junho, 
obedecendo à resolução nº 
4/2008 do CJF. Mais informa-
ções pelo ramal 9784.

A partir das 14h 
de hoje, na Sala 
das Turmas,  a 
Secretaria Judi-
ciária (SJ) realiza 
uma  apresen-
tação sobre o 
Sistema de Pro-
cesso Judicial 
Eletrônico – PJe. De acordo com a 
SJ, a iniciativa tem como objetivo 
o compartilhamento de aspectos 
gerais do referido sistema com os 
servidores ligados às atividades 
administrativas desta Corte.

Na semana passada, o Presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
definiu os novos membros efe-
tivos que irão compor a Turma 
Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte: o presi-
dente será o juiz federal Manuel 
Maia, em parceria com os inte-
grantes Jailsom Leandro de Sousa 
e Gisele Mª da Silva Araújo Leite. 
O ato 276/2012 foi assinado em 
24 de abril e possui vigência de 
dois anos. A Turma Recursal atua 
como a segunda instância dos 
processos do Juizado Especial 
Federal (JEFs).


