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NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRECATÓRIO DOS
REINTEGRADOS DEMITIDOS EM 2005)
(PROC. Nº 0002200-08.2006.5.02.0060 - PRECATÓRIO Nº 2018-20-0628-4)
Informamos que na data de ontem (21/02/19) fomos notificados pela PGE que os credores
estavam vinculados no portal de
precatórios, mas para a nossa
surpresa, o cadastramento está incompleto! Já solicitamos
ao setor responsável que proceda com a finalização definitiva
para darmos seguimento ao acordo. Veja ao lado o print da
tela consultada pelo advogado
por meio de login e senha:

OBS: os 694 credores foram habilitados no portal da PGE, porém, sem o CPF, a imagem acima é de apenas parte da tela, por isso
não aparecerá todos os nomes! Os valores foram censurados por questões de segurança!
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