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 partir de hoje, os veículos 
que conduzem os desem-
bargadores passarão a uti-

lizar o novo acesso, localizado 
próximo ao Parque das Bandeiras 
– representando os seis estados 
que compõem a 5ª Região. Ape-
sar de a obra não estar concluída, 
a entrada já está liberada. Com 
isso, poderá ser agilizada a obra 
de construção do caminho para 
a ampliação do Tribunal (antigo 

Veículos que conduzem os 
desembargadores ganham 
entrada privativa

prédio da Caixa). A guarita do 
novo acesso dos veículos dos 
desembargadores também esta-
rá em funcionamento a partir de 
hoje. De acordo com o diretor da 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 
Vladislave Leite, a área que com-
preende o Parque das Bandeiras 
também passará, em breve, por 
uma requalificação paisagística. 
O diretor antecipa uma novidade 

que poderá 
ser conferida 
esta semana: 
as três palmei-
ras imperiais 
que compõem 
o Parque das 
Bandeiras 
terão uma 
iluminação 
especial, des-
tacando a 
beleza das 
espécies.

O presidente do 
TRF5, desembar-
gador Paulo Ro-
berto de Oliveira 
Lima, participa hoje 
(6/2)  da primeira 
sessão plenária de 
2012 do Conselho 
da Justiça Federal 
(CJF).  O encontro, 
comandado pelo ministro Ari 
Pargendler (presidente do CJF e 

O Juiz Federal Marco Bruno Miranda Clementino, 
convocado para a Segunda Turma nas férias do 
desembargador Edilson Nobre, será homenagea-
do pela turma de Direito da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Ele é o patrono 
da turma que recebeu o nome “Turma Professor 
Marco Bruno Miranda Clementino”. A formatura 
acontecerá na próxima quarta-feira (8). Na UFRN, 
o magistrado ministra as disciplinas de Prática 
Jurídica e Direito Imobiliário.

A Subsecretaria de Precatórios in-
formou na última sexta feira (03/02) 
que os pagamentos serão realizados 
em datas diferenciadas. Os precató-
rios alimentares estarão disponíveis 
para levantamento a partir do 8º dia 
útil do mês de maio, enquanto os 
não alimentares serão pagos entre 
os meses de junho e julho, de acor-
do com a relação que será divulga-
da pela própria subsecretaria nos 
próximos dias.

Marco Bruno é homenageado por 
turma de Direito da UFRN

do Superior Tribunal 
de Justiça- STJ), será 
realizado a partir das 
9h, na sala de reuniões 
do edifício-sede do 
CJF, em Brasília, com 
a presença de todo 
colegiado, que inclui 
cinco ministros do STJ 
e cinco desembarga-

dores federais presidentes dos 
Tribunais Regionais Federais.

O ministro Luis Felipe Salomão, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
publicou em seu site individual 
as principais decisões em que foi 
relator. A novidade pode ser con-
ferida em espaço criado no site 
do STJ (www.stj.jus.br), dedicado 
normalmente à divulgação dos 
currículos e de palestras proferi-
das pelos ministros, ou na página 
www.salomao.stj.jus.br.

Presidente participa hoje da primeira 
sessão plenária de 2012 do CJF Precatórios

Ministro publica 
suas decisões em 
site individualTrabalhadores 

agilizam obras 
para liberar 
acesso


