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Rogério Fialho será homenageado com 
troféu Heitor Falcão 

Inscrições para o curso Coaching 
Aplicado à Liderança terminam amanhã

TRF5 doa quase 25 
toneladas de papel 
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Aniversariantes

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas tomou 
posse, ontem, como ministro do STJ

Pagamento das diferenças dos Precatórios de 2014 
A Subsecretaria de Precatórios do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 informa que todas 
as pessoas que foram beneficia-
das com o pagamento de pre-
catórios federais em 2014 terão 
direito a receber as diferenças 
complementares, decorrentes 

da substituição da Taxa Referen-
cial (TR) pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E). O levantamen-
to dos respectivos valores poderá 
ser  realizado a partir do dia 13 de 
outubro, em qualquer agência da 
instituição financeira onde ocorreu 

Hoje, o presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério 
Fialho, receberá o troféu Heitor 
Falcão 2015, na categoria Perso-
nalidade. A solenidade de entre-
ga ocorrerá na casa de recepções 
Paço dos Leões, em João Pessoa. 
Há 18 anos, o prêmio home-

As inscrições para o curso Coa-
ching Aplicado à Liderança termi-
nam amanhã (2). Os interessados 
devem acessar a Intranet do TRF5 
e, na área “Próximos Eventos”, 
clicar em “Curso Coaching Apli-
cado à Liderança”. Os inscritos na 
Turma 2 farão a capacitação de 
13/10 a 1/11, enquanto a Turma 3, 
de 3 a 22/11. O Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos 
(NDRH) lembra que a capacitação 

Quase 25 mil Kg de papel reci-
clável foram doados, ontem, pelo 
TRF5, à Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Público 
(Oscip) Moradia e Cidadania, 
apoiada pela Caixa Econômica 
Federal. A coleta e o transporte 
do material são feitos pela em-
presa Planeta Limpo Recicláveis. 
A ação do Tribunal visa a con-
tribuir com o desenvolvimento 
sustentável e a preservação dos 
recursos naturais.

ex-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5, Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas, tomou posse, 
ontem (30), no cargo de minis-
tro do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). A solenidade foi pres-
tigiada pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho; pelos desembargadores 
e juízes federais da 5ª Região; por 
autoridades dos três poderes, entre 
elas o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, que representou 
a presidente Dilma Rousseff; o se-
nador Renan Calheiros, presidente 
do Senado; o subprocurador-geral 
da República Adílson Ferreira; e o 

vice-presidente nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Cláudio 
Pacheco Lamachia; e por repre-
sentantes da comunidade jurídica 
e da sociedade civil.  A cerimô-
nia, realizada no Pleno do STJ, foi 
conduzida pelo ministro Francisco 
Falcão, presidente daquele Tribu-

nal, que destacou o trabalho 
e o perfil pessoal e acadêmi-
co do novo ministro. O pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Ri-
cardo Lewandowski, avaliou 
de forma positiva a chegada 
de Ribeiro Dantas ao STJ: “É 
uma grande aquisição. [Ele] 
tem tudo para enriquecer 

este grande tribunal, que é o da 
cidadania”. Nomeado pela presi-
dente Dilma Rousseff no último dia 
8/09, Ribeiro Dantas vai compor a 
Quinta Turma e a Terceira Seção, 
colegiados que analisam questões 
de direito penal. (Com informações 
da Ascom/STJ)

nageia profissionais que têm se 
destacado em sua área de atua-
ção. Nesta edição, o evento co-
memorará os 40 anos de atuação 
profissional do jornalista do Cor-
reio da Paraíba, Abelardo Jurema 
Filho, e agraciará 105 pessoas, em 
14 diferentes categorias. 

faz parte do Programa de Desen-
volvimento Gerencial, obrigatória 
para os servidores que ocupam 
funções gerenciais, a partir de FC5. 
O treinamento será realizado na 
modalidade Ensino a Distância 
(EaD), sendo dividido em dois mó-
dulos, de 15h, cada, com a tutoria 
da diretora da Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento de Servidores 
da Justiça Federal em São Paulo, 
Gisele Molinari Fessori.

o pagamento em 2014. 


