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TRF5 libera pagamento do segundo lote 
de precatórios 

SIAP substitui assoalho e piso dos elevadores 
da sede do Tribunal

Justiça Federal em 
Sergipe nas redes 
sociais

Especialização em 
Direitos Humanos

Seridó Jurídico: 
novo fórum de  
discussão da JFRN

Provas para estágio 
na JFRN serão  
aplicadas dia 15

Simone Coelho Nunes Falcão
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha

partir de amanhã, o TRF5, 
através da Subsecretaria de 
Precatórios, estará liberando 

R$ 128.570.949,30 milhões para 
pagamento do segundo lote de 
precatórios de natureza comum, 
inscritos para o exercício de 2012. 
O montante irá beneficiar 334 
pessoas nos seis estados que in-
tegram a 5ª Região (Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ce-
ará, Alagoas e Sergipe).  Serão qui-
tados 238 precatórios situados no 
intervalo entre os números 74.345 
e 86.141. O estado com mais favo-

recidos é o Ceará, que totaliza 
74 beneficiados. Já o estado 
que receberá o maior volume 
de recursos é Pernambuco: 
R$ 84.772.255,96. Os valo-
res estarão disponíveis em 
contas judiciais abertas em 
nome dos beneficiários nas 
agências bancárias credenciadas 
da Caixa Econômica Federal e do 
Banco do Brasil. De acordo com 
a Subsecretaria de Precatórios, o 
pagamento do segundo lote será 
realizado na mesma instituição 
financeira onde ocorreu o depósi-

to da parcela anterior. Os benefi-
ciários devem se dirigir a uma das 
agências bancárias munidos dos 
documentos, originais e cópias, da 
RG (carteira de identidade), CPF e 
comprovante de residência (conta 
de água, luz ou telefone.

Dentro da programação de 
manutenção preventiva e corre-
tiva dos elevadores do TRF5, a 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) 
está realizando a substituição 
do assoalho e do piso dos sete 
elevadores do edifício-sede 
desta Corte. De acordo com o 
diretor em exercício da SIAP, 

A Justiça Fede-
ral em Sergipe 
(JFSE) caiu nas 
redes. Desde ontem, a 
JFSE está no Facebook 
e Twitter. Além de for-
talecer o relacionamento direto 
com a sociedade, os novos canais 
de comunicação, segundo a JFSE, 
foram criados para manter a popu-
lação bem informada sobre o que 
acontece no universo jurídico de 
Sergipe. Acesse e curta a JFSE no 
www.facebook.com/jfederalse (Fa-
cebook), e @JFederalSE (Twitter).

Ernani Lucena Maciel, inicialmen-
te os elevadores estão recebendo 
uma chapa de aço na fixação de 
toda estrutura, em seguida será 
aplicado o novo piso. “Além do 
assoalho, as cabines também re-
ceberão pisos novos em granito, 
seguindo o mesmo padrão atual”. 
O trabalho está sendo realizado 
por uma empresa terceirizada, que 

“Corrupção e Ética na Adminis-
tração Pública”. Com esse tema, 
a Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte, por meio da Subseção 
Judiciária de Caicó, está prepa-
rando o lançamento do fórum 
de discussão “Seridó Jurídico”. O 
projeto reunirá, mensalmente, a 
comunidade jurídica, servidores 
e estudantes para debater diver-
sos temas jurídicos. Realizado em 
parceria com a Justiça Estadual do 
RN, OAB-Seccional de Caicó, Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte e a Casa do Empresário 
de Caicó, a primeira edição do 
“Seridó Jurídico” está marcada 
para o dia 16 de agosto.

A Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte confirmou para o dia 15 
de julho a aplicação das provas da 
seleção para estágio de Direito. A 
seleção ocorrerá no horário das 
8h às 12h, em diferentes localida-
des do Estado. Irão participar os 
alunos que estiverem cursando, 
no mínimo, a metade do período 
total e, no máximo, o antepenúlti-
mo semestre do curso.

O Programa de Pós-Graduação em 
Direitos Humanos da UFPE está com 
inscrições abertas para a primeira 
turma de especialização. Os interes-
sados têm até 25/07 para se inscre-
ver. Estão sendo ofertadas 40 vagas 
destinadas a advogados, professo-
res, sociólogos, antropólogos, his-
toriadores, assistentes sociais e etc. 
Mais informações pelo e-mail  
ppgdh_especializacao@hotmail.com

presta 
serviços 
de ma-
nutenção 
nos ele-
vadores 
da sede 
do Tribu-
nal e do 
Anexo II.


