
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, 
Helen Martins e Felipe Oliveira 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2516
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e Cleyton Silva

de Dezembro9
TERÇA

Aniversariantes
Maria Bernadete dos Santos Campelo
Subsecretaria de Pessoal

Maria da Graça Reis Braga
Gabinete da Vice-Presidência

José Alberto da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial

Waldecks Severino Belchior
SOSERVI

Carlos Alberto Layme Filho
SOSERVI

O

Tribunal deposita mais de R$ 441 milhões em Precatórios

Roberto Machado toma posse amanhã

Campanha

Servidores do NAS 
participam de curso
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TRF5 encerra ciclo de interiorização 
da Justiça Federal

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, e o diretor do 
Foro da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN), juiz fe-
deral Janilson Bezerra de Siqueira, 
inauguram hoje (9/12), às 10h, a 
15ª Vara Federal, no município 
de Ceará-Mirim, no Rio Grande 
do Norte. Com a instalação des-
sa nova unidade, o TRF5 cumpre, 
dentro do prazo, o ciclo de inte-
riorização da Justiça Federal, con-
forme o estabelecido na Lei n.º 
12.011/2009, entregando 48 varas 
federais a mais de 2 milhões de 
habitantes dos seis estados que 

compõem a 5ª Região.
Jurisdição – Com com-
petência plena para pro-
cessar e julgar causas 
previstas no art. 109 da 
Constituição Federal, in-
clusive para a conciliação, 
o julgamento e a execu-
ção de causas cíveis até o 
valor de 60 salários míni-
mos, bem como o processamento 
dos feitos criminais relativos às in-
frações de menor potencial ofensi-
vo, concernentes, respectivamente, 
aos Juizados Especiais Federais 
Cíveis e Criminais, a 15ª Vara Fe-
deral atenderá à população dos 
municípios de Bento Fernandes, 

Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, 
Ielmo Marinho, Jandaíra, Jardim de 
Angicos, João Câmara, Maxaran-
guape, Parazinho, Pedra Grande, 
Pedra Preta, Poço Branco, Pureza, 
Rio do Fogo, São Bento do Norte, 
São Miguel do Gostoso, Taipu e 
Touros.

O TRF5 depositou mais de R$ 
441 milhões em Precatórios de 
natureza comum. Os valores cor-
respondentes à parcela única dos 
inscritos no exercício de 2014 
estarão disponíveis a partir de 
amanhã (10). Os precatórios par-
celados, dos exercícios de 2005 

a 2011, foram depositados tam-
bém em 28/11, mas a liberação 
está suspensa, até ulterior delibe-
ração da Presidência do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF). Mais 
informações podem ser obtidas 
perante o CJF e a Corregedoria 
Nacional de Justiça.

O juiz federal 
Francisco Roberto 
Machado, da 6ª 
Vara Federal do 
Ceará, toma pos-
se amanhã (10), 
às 17h, no Pleno 
desta Corte, como 
desembargador 
federal do TRF5. A 
carreira de Rober-
to Machado como juiz federal 
teve início em fevereiro de 1988, 
quando assumiu a 4ª Vara Fede-
ral, no Recife (PE). Em dezembro 

de 1989, Machado 
assumiu a titula-
ridade da 6ª Vara 
Federal, no Ceará.  
Desde o dia 29 de 
agosto, o juiz fede-
ral está atuando no 
TRF5 como desem-
bargador federal 
convocado. Ele vai 
ocupar a vaga do 

desembargador federal emérito 
Francisco Cavalcanti, que se apo-
sentou em agosto deste ano, por 
tempo de contribuição.

A servidora da Esmafe, Lucia Nery, 
está divulgando uma campanha 
para ajudar no tratamento de sua 
irmã Cristina Azevedo, que so-
fre de um câncer raro, chamado 
leiomiosarcoma, que atinge os 
órgãos vitais do corpo, como fí-
gado e pulmões. Segundo a servi-
dora, não existe tratamento eficaz 
para a doença no Brasil, apenas 

em Houston, nos EUA, onde há 
um tratamento experimental, po-
rém muito caro. Para aqueles que 
puderem ajudar na compra da 
passagem e no pagamento do 
tratamento, as doações podem 
ser feitas na poupança da Caixa 
Econômica Federal, Agência: 0050, 
Operação13 - C/P: 23534-7/ CPF: 
354.695.364-91.

Os servidores do Núcleo de As-
sistência à Saúde (NAS), Degi-
lane Chaves, Wallace Ribeiro e 
Arthemísia Santiago, participam 
de amanhã (10/12) a sexta-feira 
(12/12), em Brasília, do curso “Pe-
rícia Oficial Administrativa em 
Saúde no Serviço Público: Uma 
Abordagem para Além do Exame 
Pericial”. O curso visa a desenvol-
ver a percepção e a capacidade 
de avaliação dos profissionais de 
perícia oficial.


