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Beneficiários podem sacar precatórios alimentícios

Rubens Canuto toma posse amanhã 
como desembargador federal do TRF5

Edilson Nobre

Segunda etapa do Seminário sobre 
Novo CPC ocorre hoje

Quarta Turma antecipa sessão 
da próxima terça-feira

Confraternização do 
TRF5 2015

juiz federal Rubens de Men-
donça Canuto Neto toma 
posse, amanhã (11), às 16h, 

no Pleno do TRF5, como desem-
bargador federal do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. Antes titular da 2ª Vara Fe-
deral da Seção Judiciária de Ala-
goas, o magistrado foi nomeado 
no dia 19 de novembro, pela Presi-
dência da República, após a esco-
lha da lista tríplice pelo colegiado 
do TRF5, no dia 14 de outubro. 
Promovido pelo critério de mere-
cimento, Rubens Canuto ocupará 
a vaga do desembargador federal 
emérito Geraldo Apoliano, que se 

aposentou em maio deste ano. A 
comemoração será logo após a 
solenidade de posse, a partir das 

Será realizada 
hoje a segunda 
etapa do Se-
minário Novo 
Código de 
Processo Civil 
(CPC) – Aspec-
tos Práticos, 
promovido 
pela Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe).  O curso ocorrerá 
na Sala de Turmas Sul, das 14h 
às 16h. As palestras serão minis-
tradas pelo juiz federal Francisco 
Barros e Silva, da 21ª Vara da 
Justiça Federal em Pernambuco, 

No próximo dia 15 (terça), a Quarta 
Turma, presidida pelo desembarga-
dor federal Edilson Nobre, anteci-
pará o horário da sessão ordinária, 

Ainda não garantiu sua participa-
ção na confraternização de fim do 
ano do TRF5? Vá ao 15º, que dá 
tempo! O Núcleo de Cerimonial 
e Relações Públicas informa que 
as senhas para a festa continuam 
à venda, pelo preço de R$ 110. 
No valor estão inclusos buffet de 
frios, pães, saladas, pratos quen-
tes, sushis e sashimis, ilha de 

A partir de hoje (10), o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 vai pagar R$ 1,8 bilhão em 
precatórios alimentares, favore-
cendo 36.394 pessoas em toda a 
5ª Região. Os beneficiários dos 
precatórios do intervalo 105.554 
ao 121.171, portanto, já podem 
efetuar o saque na Caixa Eco-
nômica Federal ou no Banco do 

Brasil, a depender do intervalo 
sequencial. Para fazer a retirada 
do valor, é necessário levar o do-
cumento original e as cópias do 
CPF, comprovante de residência e 
da identidade. Informações sobre 
em qual banco o saque deve ser 
realizado podem ser obtidas no 
portal do TRF5: www.trf5.jus.br/
rpvprecatorio. 

19h, com um jantar de adesão no 
Restaurante Spettus Boa Viagem 
(Av. Domingos Ferreira, 1500). 
Carreira - Natural de Maceió (AL), 
Rubens Canuto é graduado em 
Direito pelo Centro de Estudos 
Superiores de Maceió e pós-
-graduado em Direito Tributário 
pela Fundação Getúlio Vargas. 
Foi delegado da Polícia Federal 
(1999-2000) e advogado da União 
(2000-2002), tendo ingressado na 
Justiça Federal na 4ª Região em 
agosto de 2002, no cargo de juiz 
federal substituto. Em outubro do 
mesmo ano foi removido para  
a 5ª Região.

que abordará 
“Execução e 
Cumprimento 
de Decisões 
Judiciais”; e 
pelo assessor 
do desembar-
gador federal 
Paulo Roberto 
de Oliveira 

Lima, Expedito Lima Braga Júnior, 
com o tema “Fundamentação 
das Decisões Judiciais”. Aqueles 
que não participaram da primeira 
palestra podem se inscrever nesta 
etapa,  contudo, não receberão 
certificado.

que passará das 14h para as 13h. 
O local permanece o mesmo: Sala 
das Turmas, 2º andar, pavimento 
Norte. 

frutos do 
mar e so-
bremesas, 
além de 
água, re-
frigerante, 
sucos e chopp. O 
jantar será realizado no próximo 
dia 16/12, a partir das 20h, no  
restaurante Spettus Boa Viagem.


