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Obra de juiz federal da JFPB destaca 
inovações trazidas pelo Novo CPC

TRF5 paga mais de R$ 75 milhões em RPVs

Concurso para
procurador da
República

de Setembro

SEGUNDA

Pesquisa

SJRN torna PJe obrigatório para os
processos penais
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Seção Judiciária do 
Rio Grande do Nor-

te (SJRN) saiu na frente, 
mais uma vez, em relação 
à utilização do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe): 
tornou obrigatória a uti-
lização do PJe para os 
feitos de matéria penal. A 
obrigatoriedade do uso 
do PJe para ajuizamento e 
tramitação das demandas 
judiciais com as classes de 
natureza penal, na SJRN e 
suas subseções, foi esta-
belecida desde o dia 15 de agosto 
passado, por meio da Portaria Nº 

141 da JFRN. De acordo com o 
diretor do Foro da SJRN, juiz fede-

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 vai liberar, a par-
tir da próxima sexta-feira (9/09), 
o pagamento de Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs). Será pago 
o valor de R$ 75.051.455,11 para 
12.806 beneficiários dos seis esta-
dos que compõem a Justiça Fe-
deral na 5ª Região: Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Cea-
rá, Alagoas e Sergipe. O favorecido 
deve apresentar cópias do RG, CPF, 
junto com documentos originais, 
além de comprovante de residência. 
Mais informações estão disponíveis 
no site do TRF5 (www.trf5.jus.br), na 
área “Serviços Públicos”, em “RPV/
Precatórios”. 

A 2ª edição do livro “Sentença Cível - Estrutu-
ra e Técnicas de Elaboração”, do juiz Federal 
Rodrigo Cordeiro, já está sendo vendida pela 
Ed. Método. A obra, que destaca todas as ino-
vações trazidas pelo Novo CPC, tem o prefácio 
escrito pelo presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho Moreira. O livro tem 
o propósito de ser um instrumento na prepa-
ração dos candidatos a concursos da magis-
tratura, além de servir como um manual de 
consulta para os magistrados. (Com informa-
ções da ASCOM/JFPB)

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
disponibilizou, na última sexta-feira 
(2), um novo sistema para consul-
ta dos Temas Representativos da 
Controvérsia da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Espe-
ciais Federais (TNU). O banco de 
dados, informatizado e atualizado, 
está disponível no portal do CJF, 
com 155 itens, que podem ser pes-
quisados por meio da utilização de 
palavras-chave. O objetivo é tornar 
as teses firmadas pela TNU mais 
acessíveis à comunidade jurídica e 
à sociedade.

Estão abertas, até o dia 28 de 
setembro, as inscrições para o 
29º Concurso para Provimento 
de Cargos de Procurador da Re-
pública. O certame destina-se 
ao preenchimento de 82 cargos 
vagos. O processo de inscrição 
preliminar será dividido em duas 
etapas: preenchimento do formu-
lário de pré-inscrição, disponível 
na página do Ministério Público 
Federal (www.mpf.mp.br); e efe-
tivação da inscrição preliminar, 
quando o candidato, após pagar 
a taxa de participação, se dirigirá 
a uma Procuradoria da República, 
para finalizar o processo. O edital 
foi publicado no Diário Oficial da 
União do último dia 29 de agosto. 
Mais informações por meio dos 
telefones (81) 2125-7381 ou (81) 
2125-8971.

ral Marco Bruno Miranda, 
é consenso entre os juízes 
da SJRN que o PJe aprimo-
ra a prestação jurisdicional. 
“O PJe é uma ferramenta 
de afirmação da cidadania, 
promove transparência e 
celeridade”, destacou Marco 
Bruno. 
Pioneirismo – A SJRN foi 
responsável, em 2010, pela 
distribuição do primeiro 
processo eletrônico no 
País. Desde então, a Justiça 
Federal no Rio Grande do 

Norte (JFRN) vem trabalhando para 
universalizar o sistema. 


