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SeleçãoReunião discute sucessão de processos

Palestra

de Março

QUINTA Aniversariantes

á está disponível na 
página do TRF5 (www.

trf5.jus.br/rpvprecatorio), o 
calendário de pagamen-
to dos precatórios (PRCs) 
federais alimentares do 
exercício de 2019, inclusi-
ve os prioritários (idosos, 
portadores de doença 
grave e deficientes físicos), 
e os não alimentares, ins-
critos no intervalo PRC 162484 ao 
PRC 169958, e os parcelados dos 
exercícios anteriores com valores 
a serem pagos este ano. Os preca-
tórios de natureza alimentar serão 
depositados até 29/03 e estarão 

Pagamentos de Precatórios serão 
liberados a partir do dia 10/04

Representantes da Secretaria 
Judiciária, dos gabinetes que 
integram a atual e a futura ges-
tão do TRF5 e os secretários das 
Turmas de Julgamento e do Ple-
no participaram de uma reunião, 
ontem (20), na Sala do Conselho 
de Administração. O objetivo foi 
tratar sobre a sucessão e remessa 
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disponíveis para saque a partir de 
10/04. Já os precatórios de nature-
za não alimentar do exercício 2019 
e os parcelados dos exercícios 
anteriores serão depositados até 
30/04 e estarão disponíveis para 

levantamento a partir de 13/05.  
Para receber, os beneficiários pre-
cisam apresentar os originais e 
cópias do RG, CPF e comprovante 
de residência.
Bancos – Os Precatórios do exercí-
cio de 2019 de natureza alimentar 
e não alimentar, inscritos no inter-
valo 162484 a 167004, serão pa-
gos em qualquer agência da Caixa 
Econômica Federal, e do intervalo 
167005 a 169958, no Banco do 
Brasil. Já os precatórios parcelados 
de exercício anteriores serão credi-
tados na mesma instituição Finan-
ceira em que foram depositadas as 
parcelas dos exercícios anteriores.

dos processos físicos e ele-
trônicos entre os gabinetes 
e Turmas, considerando a 
mudança da Mesa Diretora 
para o biênio 2019/2021. 
Este ano, a novidade é a 
utilização de uma nova fun-
cionalidade no PJe, que foi 
desenvolvida pela 5ª Região para 

Reconhecimento
A juíza federal 
auxiliar da Pre-
sidência, Joana 
Carolina Lins, 
será agraciada, 
hoje (21) à noite, 
com o Colar do 
Mérito Corre-
cional, honraria 
concedida pela 
Corregedoria Geral da Secretaria 
de Defesa Social do Estado de 
Pernambuco. A comenda é um re-
conhecimento aos que prestaram 
notória colaboração com as ativi-
dades da Corregedoria da SDS. A 
solenidade tem início às 19h, no 
Teatro Santa Isabel.

Mais de 80 estudantes de Direito 
realizaram as provas do proces-
so seletivo de estagiários para o 
Gabinete do desembargador fede-
ral Paulo Cordeiro. Os candidatos 
responderam a 10 questões da 
prova objetiva e elaboraram uma 
redação. A previsão é de que o re-
sultado seja divulgado na próxima 
quarta-feira (27).

O desembar-
gador federal 
Edilson Nobre 
proferirá Palestra 
Magna, hoje (21), 
na Escola Judicial 
de Pernambuco 
(Esmape), duran-
te o I Simpósio 

ABDPRO-Esmape, com o tema “As 
inovações da LINDB no processo 
de controle da Fazenda Pública”, a 
partir das 15h30. 

aprimorar a redistribuição de pro-
cessos eletrônicos.


