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TRF5 paga mais de R$ 280 milhões 
em precatórios 

Semana de Conciliação na JFPB

TRF5 encaminha 
pilhas e baterias
usadas para
descaracterização

Esmafe/PE realiza 
curso sobre
lavagem de dinheiro
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Informática

 partir de hoje, serão injeta-
dos mais de R$ 280 milhões 

na economia de seis estados que 
compõem a 5ª Região (Pernambu-
co, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas e Sergipe). O Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 paga o último lote do ano 
de Precatórios. Este corresponde 
aos requisitórios de natureza co-
mum, ou seja, não alimentícios, 
beneficiando 570 pessoas. Dos seis 
estados que compõem a 5ª Região, 
Pernambuco é responsável pelo 
maior montante a ser pago: R$ 
173.979.259,44, seguido pelo Ceará, 

com R$ 48.728.769,67. O va-
lor exato para os seis esta-
dos é de R$ 284.839.958,24. 
Pagamento - Os Precató-
rios se originam do paga-
mento das condenações ju-
diciais pela Fazenda Pública 
Federal, provenientes de diferenças 
de vencimentos, proventos, pen-
sões e benefícios previdenciários, 
dentre outros casos, cujos valores 
ultrapassam 60 salários mínimos. 
Para receber o benefício é preciso 
apresentar cópia do RG, CPF, junto 
com documentos originais, além 
de comprovante de residência, 

nas agências da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil. Para 
informações acerca do banco em 
que o valor foi depositado o valor, 
basta acessar a página do TRF5 na 
internet (www.trf5.jus.br) e fazer a 
consulta pelo número do Preca-
tório, ou ainda fazer a busca pelo 
número do processo originário. 

A Direção da 3ª Vara da Justiça 
Federal na Paraíba (JFPB), sedia-
da em João Pessoa, deu início, 
ontem (11/11), às audiências da 
Semana de Conciliação, volta-
da à recuperação de crédito de 
clientes inadimplentes da Caixa 
Econômica Federal (Caixa). As 
audiências se estenderão até 

esta quinta-feira (14/11), sempre 
das 8h30 às 11h30. Um total de 
20 processos está agendado para 
as audiências, com a participa-
ção da Direção da 3ª Vara, desses 
devedores e dos representantes 
da Caixa. De acordo com a institui-
ção financeira, as dívidas podem 
ser negociadas com até 70% de 

desconto, dependendo do caso. 
O projeto antecipa a Semana Na-
cional de Conciliação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), pro-
gramada para o período de 2 a 6 
de dezembro. Segundo os repre-
sentantes da Caixa, aqueles que 
não comparecerem às audiências 
neste primeiro momento, poderão 

procurar o Setor de Recupera-
ção de Crédito da instituição, 
na Agência Tambaú, até o dia 
30/12. Em caso de dúvidas, pro-
curar a agência de origem do 
contrato ou se comunicar com 
o setor competente através do 
número (83) 3218-2000. (Com 
informações da ASCOM/JFPB)

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, através da 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 
descartou, na última quinta-
-feira (7/11), aproximadamen-
te, 105 kg de pilhas e baterias 
de celular usadas. Uma empre-
sa especializada fará a desca-
racterização (descarte adequa-
do), sem custos para o TRF5. 
O material foi coletado dos 
contêineres laranja, instalados 
no térreo do edifício-sede do 
TRF5 e dos anexos.

O núcleo pernambucano da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe) está com inscrições 
abertas para o curso “Lavagem de 
Dinheiro e Crime Organizado”, que 
será realizado nos dias 28 e 29/11 
e 2/12. Com carga horária de 16 
horas/aula, o curso é voltado para 
o aperfeiçoamento de magistrado, 
para fins de vitaliciamento e for-
mação continuada. De acordo com 
a Esmafe, a capacitação será rea-
lizada na sede da Seção Judiciária 
de Pernambuco, com transmissão 
simultânea para o TRF5 e demais 
seções judiciárias, através de vi-
deoconferência. Os interessados 
devem efetuar suas inscrições, até 
o dia 21/11, pelo e-mail treina-
mento@jfpe.jus.br ou pelo telefone 
(81) 32136135.


