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 TRF5 alerta sobre necessidade de regularização de beneficiários perante a Receita

Amigo da Brigada

de Setembro

SEGUNDA

Aniversariantes

Voto consciente e fake news são temas 
de palestra proferida para estagiários

A Subsecretaria de Precatórios 
do TRF5 alerta sobre a necessi-
dade de as partes e advogados 
se certificarem da regularidade 
da situação cadastral de CPF ou 
CNPJ perante a Receita Federal, 
antes da expedição do ofício 
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u quero um Brasil com maior 
igualdade social e humani-

tária, menos preconceito de raça e 
credo, maiores oportunidades de 
emprego e, assim, contribuir para 
que se consiga uma sociedade 
justa, livre e solidária”, disse Pedro 
Augusto França dos Santos, estagi-
ário de Nível Médio do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - TRF5, 
lotado na Presidência do Tribunal. 
O desejo foi compartilhado por 
todos os 52 presentes à reunião 
mensal realizada na tarde da última 
sexta-feira (21), na Sala Capibaribe 
do TRF5. Fim da corrupção, saúde, 
educação e segurança foram os 
desejos expressados pelos jovens, 
quando foram convidados a opinar 

requisitório. “A finalidade é evitar 
o retardo na elaboração, no en-
caminhamento ao Tribunal ou a 
rejeição pelo sistema de proces-
samento e pagamento, já que, no 
momento da autuação, o sistema 
do TRF5 valida a situação cadastral 

do documento”, ressaltou o diretor 
da Subsecretaria de Precatórios do 
TRF5, Jaelson Rodrigues. A neces-
sidade de regularização decorre 
da determinação contida no Acór-
dão nº 2.732/2017 do Tribunal de 
Contas da União, para que os TRFs 

sobre “O Brasil que eu quero”. Após 
um intervalo para um lanche, os 
adolescentes participaram de pa-
lestra proferida por Expedito Braga 
Lima Júnior, assessor do desem-
bargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, que conversou sobre 
eleições e voto consciente.
Fake News – Ao falar sobre a im-
portância da decisão e a responsa-
bilidade dos jovens na escolha dos 

das cinco regiões não emitam 
ordens bancárias para pagamento 
de valores em nome de  benefi-
ciários de Precatórios e RPVs que 
estejam sem cadastro ou com 
cadastro suspenso, cancelado ou 
nulo na Receita Federal do Brasil. 

governantes e parlamentares nesta 
eleição, Expedito alertou para o 
cuidado com as Fake News e como 
se defender das notícias falsas que 
são compartilhadas na internet. 
Para Expedito, a melhor estratégia 
é checar a veracidade da informa-
ção antes de compartilhar, como 
conferir quem escreveu, se é recen-
te, qual a credibilidade do veículo, 
entre outros pontos.

O vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Cid 
Marconi, foi homenageado, 
sexta-feira (21), com o diplo-
ma Amigo da Brigada, con-
cedido pela 10º Brigada de 
Infantaria Motorizada, durante 
solenidade comemorativa ao 
45º aniversário da instituição. 
Prestigiaram o evento, entre 
outros, os desembargado-
res federais Manoel Erhardt 
(presidente), Leonardo Carvalho e 
Leonardo Coutinho (convocado), 
além do juiz federal auxiliar da 
Vice-Presidência, Luiz Bispo.

Aeronáutica - O 
Terceiro Centro 
Integrado de Defe-
sa Aérea e Controle 
do Tráfego Aéreo 
(Cindacta III) come-
morou, na última 
quinta-feira (20), 
o 122º aniversá-
rio do patrono da 
Força Aérea Brasi-
leira, Marechal do 
Ar Eduardo Gomes.  A cerimônia, que condecorou o Brigadeiro do 
Ar Walcyr Josué de Castilho Araujo, Comandante do Cindacta III, foi 
prestigiada pelos desembargadores federais do TRF5 Manoel Erhardt 
(presidente), Cid Marconi (vice-presidente) e Leonardo Carvalho.


