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Nova obrigatoriedade do PJe na JFRN

Paulo Cordeiro é homenageado em 
concurso de Monografias

de Junho8
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desembargador federal Paulo 
Machado Cordeiro será o ma-

gistrado homenageado da oitava 
edição do Concurso de Monogra-
fias, promovido pelo Núcleo alago-
ano da Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região – Esmafe. Com 
o objetivo de estimular a discussão 
sobre o papel do juiz no novo Có-
digo de Processo Civil, o concurso 
será realizado em duas categorias: 
profissional e estudante. 
Inscrição – As inscrições serão 
feitas sob pseudônimo do autor, 
até o dia 30 de junho, na Seção de 

Treinamento e Desenvolvimento da 
Justiça Federal em Alagoas (JFAL). 
Na categoria profissional, os traba-
lhos deverão versar sobre o tema: 
“O Papel do Juiz no Novo Código 
de Processo Civil”. Na categoria 
estudante, os trabalhos deverão 
abordar qualquer tema relaciona-
do à atuação da Justiça Federal. 
Serão premiadas as duas melhores 
monografias de cada categoria. A 
comissão julgadora terá um pra-
zo de 15 dias para a avaliação dos 
trabalhos. Mais informações: (82) 
2122-4373.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) passará a adotar, 
a partir do dia 15 de junho, a obri-
gatoriedade do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) para o ajuizamento 
e tramitação das demandas judi-
ciais da classe Execução Penal, bem 
como todos os seus incidentes pro-
cessuais e ações conexas. A obri-
gatoriedade será estendida para a 
classe Execução Fiscal, a partir do 

dia 31 de agosto. Na Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL), o uso obrigató-
rio do PJe para o ajuizamento e a 
tramitação das demandas judiciais 
da classe Execução Fiscal foi a partir 
do dia 1º de junho, no âmbito das 
Subseções Judiciárias de União dos 
Palmares, Arapiraca e Santana do 
Ipanema. Na sede da JFAL, em Ma-
ceió, a utilização do PJe para a clas-
se Execução Fiscal será facultativa.

Sentar-se à mesa para fazer as 
refeições com a família pode 
trazer diversos benefícios para a 
saúde. Quem faz, com frequência, 
refeições em casa, pode mais fa-
cilmente estreitar vínculos afetivos 
com familiares. Num ambiente 
familiar favorável, tais vínculos 
contribuem para que nos sinta-
mos seguros em relação a nós 
mesmos e aos outros. As refei-
ções em família são, também, 
oportunidades para adoção de 
hábitos alimentares mais sau-
dáveis. As pesquisas mostram 
que na alimentação fora de casa 
costumam predominar alimen-
tos de alto conteúdo energético 
e pobre conteúdo nutricional. Já 
nas refeições em família, exis-
tem maiores quantidades de 
frutas, vegetais, leguminosas e 
alimentos ricos em nutrientes. 
É verdade que a falta de tempo 
e a correria do dia-a-dia, entre 
outros fatores, dificultam a reali-
zação frequente de refeições em 
casa. Todavia, do ponto de vista 
da saúde, a adoção dessa prática, 
sempre que possível, é altamente 
recomendável.

A Subsecretaria de Precatórios do 
TRF5 lembra que o pagamento 
das Requisições de Pequeno Va-
lor (RPVs) será liberado a partir 
de amanhã. Serão injetados R$ 
112.318.038,25 milhões na econo-
mia dos estados que compõem a 
5ª Região (Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Ala-
goas e Sergipe). Os beneficiários 
das RPVs localizadas no interva-
lo sequencial entre os números 
1.301.532 até 1.307.148 devem 
procurar uma agência da Caixa 
Econômica Federal. Já as RPVs si-
tuadas entre os números 1.307.149 
até 1.317.768 serão quitadas nas 
agências do Banco do Brasil.


