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TRF5 orienta sobre guarda de comprovantes de pagamento 
de Precatórios e RPVs

Sistema mostra
processos conclusos 
para decisão 

de Março

SEGUNDA Festival de
literatura
pernambucana

Seminário jurídico

Prova de setença cível: Comissão divulga 
resultado da avaliação dos recursos

Aniversariantes
Margarida Cantarelli
Diretora-Geral
José Augusto Lins de Araújo Neto
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Lourdes Mari Cavalcanti de Moura
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Danielle Martins Simões Alvim
Subsecretaria de Recursos
Edinaura Bernardino da Silva
Soservi – Limpeza
Edvaldo Braz da Silva Filho
Soservi – Limpeza

Comissão do XIII 
Concurso Públi-

co para Provimento de 
Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região 
divulgou, na última ter-
ça-feira (22), o número 
de recursos deferidos 
contra o resultado pro-
visório da prova escrita 
P3 (sentença cível). Dos 
18 recursos interpostos, 
dois foram acatados pela 
comissão. Amanhã (29), 
o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região- TRF5 divulgará, no Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 5ª 

Região, o edital com o resultado 
final da prova P3. A partir de ago-
ra, a expectativa é para a divulga-

A Subsecretaria de Precatórios 
do TRF5 informa que os bene-
ficiários que receberam valores 
decorrentes de Precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPV) na Justiça Federal em 
2015 devem guardar o com-
provante do pagamento do 

benefício emitido pelo banco. 
O comprovante é importante 
para informar, no ano seguin-
te, na Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda, 
o valor recebido. A instituição 
financeira (Caixa Econômica 
Federal ou Banco do Brasil) na 

qual foi sacado o Precatório 
ou RPV deverá ser informada 
como fonte pagadora, com 
o respectivo CNPJ do banco: 
o CNPJ da Caixa Econômica 
Federal é o 00.360.350/0001-
04; e o do Banco do Brasil: 
00.000.000/0001-91.

A diretora-geral do TRF5, Mar-
garida Cantarelli, e também 
presidente da Academia Per-
nambucana de Letras (APL), 
promove, hoje (28), às 18h, a 
abertura do IV Festival RioMar 
de Literatura Pernambucana, 
no teatro do shopping RioMar. 
O evento, que segue até pró-
xima quinta-feira (31), conta 
com palestras e debates sobre 
a produção literária do home-
nageado deste ano, o escritor e 
poeta pernambucano João Ca-
bral de Melo Neto. Logo após 
a abertura, será feita a exibição 
do documentário Morte e Vida 
Severina – 60 Anos Depois, 
produção que faz releitura de 
uma das obras de João Cabral. 
Com acesso gratuito, as inscri-
ções para participar são feitas 
no local.

Com a vigência do novo Código de 
Processo Civil (CPC), desde o dia 
18 de março, a Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte (JFRN) come-
çou a disponibilizar, naquela data, 
uma ferramenta que apresenta a 
lista de processos conclusos para 
decisão judicial em cada Vara. A 
medida garante mais transparência 
ao próprio trabalho do Judiciário, 
já que a partir de agora as pessoas 
podem ver a ordem do seu proces-
so na fila para decisões.

O desembargador federal Cid Marconi participa, na 
próxima sexta-feira (1º/04), do 1º Seminário Nacional 
do Conselho Jurídico, promovido pela Câmara Brasi-
leira da Indústria da Construção (Cbic). O evento será 
realizado no Hotel Jatiúca, em Maceió/AL. No intuito 
de discutir sobre os aspectos jurídicos das questões 
do setor da construção civil e imobiliário, o magistra-
do debaterá sobre a desconsideração da personalida-
de jurídica no âmbito do Direito Tributário. Com inves-
timento de R$ 300, as inscrições para participar estão 
disponíveis no site www.cbic.org.br/seminariojuridico.

ção do resultado provisó-
rio da prova P4 (sentença 
penal), cuja data provável 
é o dia 12 de abril. 
Aprovação - Para ser 
aprovado é preciso obter 
uma nota igual ou su-
perior a 6,0 em todas as 
provas. Após aprovação na 
sentença penal, a próxima 
etapa constará de sindi-
cância da vida pregressa e 
investigação social, exame 
de sanidade física e men-

tal e psicotécnico. Em seguida, 
uma prova oral e, por fim, avalia-
ção de títulos.


