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Presidência do TRF5 aprovou 
o Plano Anual de Educação 

Corporativa para 2013, elaborado 
pela Seção de Aperfeiçoamento 
do Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH). De 
acordo com a diretora do NDRH, 
Soraya Portugal, o referido Pla-
no contempla ações de educação 
voltadas para todo o corpo funcio-
nal da Justiça Federal na 5ª Região. 
As ações, segundo ela, serão de-
senvolvidas pela Subsecretaria de 
Pessoal, por meio do NDRH, com o 
objetivo de contribuir para o apri-
moramento do servidor. “As dire-
trizes de trabalho estão alinhadas 

ao Plano Nacional de Capacitação 
dos Servidores da Justiça Federal – 
PNC, elaborado pelo Conselho da 
Justiça Federal - CJF e pelos Tribu-
nais Regionais Federais, que prevê, 
de forma contínua e estruturada, 
as atividades educacionais que 
tenham impacto direto na melhoria 
da qualidade dos serviços presta-
dos aos jurisdicionados”, explicou. 
Formação- Segundo a diretora, 
serão utilizados diversos recursos 
instrucionais, entre os quais se des-
tacam: eventos presenciais (cursos, 
palestras), telepresenciais e virtuais, 
utilizando o ambiente de aprendi-
zagem moodle, fóruns e repositó-

rio de conhecimento. A divulgação 
dos cursos ocorrerá por intermédio 
das notícias postadas no Jornal 
Mural TRF Hoje, o qual passará a 
ser o principal canal de comunica-
ção entre o NDRH e o seu público. 
Mais informações com Soraya Por-
tugal, pelo ramal 9804.

A partir desta quinta-feira 
(9/05), o TRF5 estará liberando 
R$ 58.989.316,82, para paga-
mento de Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs). Os recursos 
correspondem ao pagamento 
de 10.814 RPVs, situadas nos 

intervalos sequenciais entre os 
números 892.888 até 903.714. O 
montante vai aquecer a economia 
dos seis estados que integram a 5ª 
Região da Justiça Federal, benefi-
ciando 13.706 mil pessoas. O pa-
gamento será efetuado pela Caixa 

Econômica Federal e pelo Banco 
do Brasil, na conta dos benefici-
ários. Para receber, o favorecido 
deve apresentar cópia do RG, 
CPF, junto com documentos ori-
ginais, além de comprovante de 
residência.

O ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Castro Meira, 
tomou posse, na noite da últi-
ma terça-feira, no plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
no cargo de ministro titular 
daquela Corte. O magistrado, 
que completa 70 anos em se-
tembro, tornou-se membro do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região em 1989, sen-
do presidente do TRF5 
entre 1993 e 1995. 
Castro Meira começou 
em 1968 sua carreira 
no Ministério Públi-
co da Bahia, de onde 
saiu em 1974 para a 
Procuradoria da Fa-
zenda Nacional. Como 
juiz federal, atuou na 
Bahia e em Sergipe. “É 

um mandato muito curto. Sairei 
em setembro, quando comple-
to 70 anos. Mas procurarei me 
empenhar para atender os juris-
dicionados da melhor maneira, 
otimizando os julgamentos dos 
recursos e fazendo levantamen-
to daqueles que possam ser de 
imediato atendidos”, disse o 
ministro.

O Núcleo de Cerimonial e Rela-
ções Públicas lembra que amanhã, 
às 10h, na Sala de Turmas Sul, ha-
verá uma palestra sobre “Relações 
Sociais”, que será proferida pela 
jornalista e cerimonialista Carmen 
Peixoto. O evento faz parte da 
programação comemorativa ao 
Dia das Mães.


