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Mais uma turma de gestores conclui
Curso de Desenvolvimento Gerencial

Lázaro Guimarães se reúne com juízes dos JEfs e TRs

CJF libera milhões em RPVs

Edilson Nobre receberá Medalha

Aniversariantes
Maria Etelvina Natário T. de Sá Leite
Núcleo de Assistência à Saúde

Adriano Novaes Cabral
Subsecretaria de Apoio Especial

Paula Rafaela de Sá Cavalcanti Costa
Núcleo de Jurisprudência

Ângello Roncalli M. Quaresma Filho
Divisão da 1ª Turma

clima de confraternização 
tomou conta de mais uma 

turma que concluiu os dois módu-
los do curso de Desenvolvimento 
Gerencial, ministrado pelo con-
sultor Karim Khoury, na Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe5). Ontem, os concluintes 
da Turma 9 fizeram uma surpresa 
para Khoury, com direito a discur-
sos de agradecimento pelos qua-
tro dias de aprendizado e lanche 
especial, culminando com um cli-
ma de união e alegria, simbolizada 
pela roda de ciranda, puxada pela 
servidora Lisiane Ramalho (Gabi-
nete do desembargador federal 
Rogério Fialho). “O que ficou de 
mais forte neste curso foi o aspec-
to da liderança positiva. É termos 
um olhar mais positivo sobre a 
realidade do tribunal. Aprendi, 
ainda, a substituir o VAP, de ‘vá 
plantar batatas’, pelo VAP  de ‘vire 
a página”, enfatizou Lisiane Rama-
lho. Para Antônio Carlos Pernam-
buco (SIAP) o curso deixou muitas 
lições. “Vou observar com mais 
cuidado o valor de cada um da 

equipe, para que cada 
um brilhe como me-
rece”, destacou. “Per-
cebo a consciência da 
importância do papel 
do gestor na contri-
buição do alcance de 
resultados. Todas as 
turmas entenderam 
como o gestor pode 
exercer influência po-
sitiva no grupo”, resal-
tou Karim Khoury. 
Capacitação - Promovido pelo 
Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, o curso de De-
senvolvimento Gerencial visa a 
atender às determinações da Lei 
11.416/2006, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da participação 
dos titulares dos cargos em comis-
são e funções comissionadas de 
natureza gerencial. O NDRH in-
forma que está verificando quan-
tos gestores ainda não o fizeram, 
objetivando abrir mais uma turma 
em setembro, o que totalizaria 

10 turmas capacitadas. Com a 
conclusão do grupo de ontem, o 
NDRH contabiliza 253 servidores 
capacitados. Hoje começa mais 
uma Turma, a 6, cujo cronograma 
teve que ser adiado.

O coordenador dos Juizados 
Especiais Federais (JEFs), de-
sembargador federal Lázaro 
Guimarães, presidiu, na última 
segunda-feira (19), uma reu-
nião com os juízes federais dos 

JEFs e das Turmas Recursais (TRs) 
da 5ª Região. Entre os assuntos 
da pauta, a proposta de formação 
de duas comissões, que deverão 
ser compostas por seis juízes, 
cada, sendo uma para criar um 

manual de procedimentos dos 
JEFs, e outra, encarregada de 
analisar as demandas, ordenar 
prioridades e propor melhorias 
para o Sistema Creta, utilizado 
pelos juizados.

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Edilson 
Nobre, receberá do Comando 
Militar do Nordeste, nesta sexta-
-feira (23), a Medalha do Pacifica-
dor. Trata-se de uma homenagem 
para o magistrado, em virtude 

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
avisa que a última turma, deste 
ano, do treinamento em Pro-
cesso Judicial eletrônico (PJe), 
destinado aos servidores dos 
gabinetes do TRF5, acontecerá 
no dia 27/8. São 15 vagas e as 
inscrições podem ser realizadas 
no sistema de eventos da In-
tranet. O próximo treinamento 
será oferecido para advogados.

O presidente do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), ministro Felix 
Fischer, liberou aos tribunais regio-
nais federais os limites financeiros 
no valor de R$ 561.393.001,12 re-
lativos às Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) autuadas em julho de 
2013. O depósito na conta dos be-
neficiários é feito de acordo com 

os cronogramas de cada TRF. Para 
o TRF5, a previsão é de que sejam 
pagos R$ 81.749.183,93 (Geral) 
e R$ 46.177.070,86 (Previdenciá-
rias), beneficiando 10.050 pessoas, 
em 8.073 ações. Os valores ainda 
serão confirmados pela Subsecre-
taria de Precatórios do TRF5. Dia 
9/09 será a data de pagamento.

dos relevantes serviços prestados 
ao Exército Brasileiro. A cerimônia 
será realizada às 10h, no Quartel- 
General do Comando Militar do 
Nordeste, localizado na Rodovia 
BR 232, Km 7, no bairro do Cura-
do, no Recife.

PJe


