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C
Terceira Turma 
muda horário das 
sessões

Margarida Cantarelli participa de 
debate sobre o direito do advogado

JFRN seleciona  
estagiários de Direito

Diretor da Subsecretaria de Precatório ministra curso 
sobre processos e pagamentos de débitos judiciais

Alunos da UFRN conhecem o funcionamento do TRF5

Aniversariantes
Simone Coelho Nunes Falcão
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Paulo Ricardo Ferreira da Silva
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardterca de 10 servidores do Tri-

bunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) participaram, na tarde de 
ontem, na Esmafe, da primeira aula 
do curso “Processos e pagamentos 
de débitos judiciais”. O treinamen-
to, ministrado pelo diretor da Sub-
secretaria de Precatórios, Jaelson 
Rodrigues, contou com a participa-
ção da diretora da Secretaria Judi-
ciária, Telma Motta. O curso, que 
será realizado até amanhã (11/07), 
tem o objetivo de capacitar os 
servidores do TJPB para simplificar 

os processos de Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) e Precató-

rios.  Segundo o dire-
tor, através de sistema 
simples, disponível na 
internet, os servidores 
poderão agilizar as RPVs 
e diminuir o número de 
atendimentos diretos ao 
público. Durante a aula, 
os participantes pude-
ram tirar dúvidas sobre 
a informatização do 
procedimento, além de 

aprenderem o passo a passo da a 
inclusão dos dados no sistema. 

Automação - De acordo com Jael-
son Rodrigues, desde 2003 o TRF5 
automatizou o serviço e tem um 
dos melhores sistemas de proces-
samento e pagamento de preca-
tórios, com diversos recursos que 
permitem segurança no pagamen-
to dos débitos judiciais pelo Tribu-
nal. “Nossa principal meta é definir 
regras e objetivos para levar uma 
maior eficiência a esse tipo de pro-
cedimento e consequentemente 
facilitar todo o processo utilizando 
a modernização”, ressaltou Jaelson.

Ontem, estudantes do 9º pe-
ríodo do curso de Direito da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) inicia-
ram uma visita de três dias ao 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Acompanhados pelo 
juiz federal Marco Bruno Miran-
da, os alunos começaram a pro-
gramação assistindo à sessão 

de julgamento da Quarta Turma 
e depois visitaram o Memorial do 
TRF5. Na manhã de hoje, eles 
vão conhecer o funciona-
mento dos Juizados Especiais 
Federais e, à tarde, participar 
da sessão do Pleno. Amanhã, 
a visita será encerrada com 
uma palestra, ministrada pelo 
juiz federal Marco Bruno, na 

sede da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região.

A Divisão da Terceira Turma in-
forma que, a partir do dia 18 de 
julho, o horário das sessões ordi-
nárias de julgamento passará para 
as 9h. A Turma reúne-se ordina-
riamente às quintas-feiras, na Sala 
das Turmas.

A desembargadora 
federal Margarida 
Cantarelli participou 
como debatedora da 
palestra “O direito do 
Advogado à Remu-
neração Digna e os 
Honorários Sucum-
benciais”, ministrada 
pelo vice-presidente 

do Conselho Federal 
da OAB/PE, Cláudio 
Pacheco Prates La-
machia. O evento, 
realizado na noite da 
última segunda-feira 
(8/07), ocorreu no 
auditório da OAB, no 
bairro de Santo Antô-
nio.

A Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) está com inscrições aber-
tas para o processo seletivo para es-
tágio em Direito nas varas federais da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (Natal) e das Subseções 
Judiciárias de Mossoró, Caicó e de Pau dos Ferros. As inscrições se-
rão realizadas até o dia 26/07 pelo site www.jfrn.jus.br.


