
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Débora Lôbo, Juliana Aguiar e Denise Resende 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 3050
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e 
Thais Câmara  

18
     

A

Dados revelam que depressão afeta mais 
de 350 milhões de pessoas no mundo

de Setembro

SEGUNDA

TRF5 sedia seminário sobre  
Judicialização da Saúde  

Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe), em 

parceria com a Escola da Advo-
cacia-Geral da União, promovem, 
nesta terça e quarta-feira (19 e 
20), seminário sobre a Judicializa-
ção da Saúde no Brasil. O evento 
será realizado na Sala Capibaribe, 
no 1º andar do edifício-sede do 
TRF5. Voltado para membros das 
carreiras jurídicas, magistrados, 
procuradores, defensores públicos 
e servidores federais, o seminá-
rio terá, entre os palestrantes, os 

Hoje: sessão da TRU 
acontece no TRF5

Presidente cumpre 
agenda em Alagoas

Aniversariantes
Servidores do TRF5 assistiram, 
atentos, às palestras da mesa-
-redonda “Conversando sobre 
depressão e trabalho”, realiza-
das na última quinta-feira (14), 
na Sala Capibaribe do TRF5.  
O evento foi promovido pelo 
Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS), em parceria com o Nú-
cleo de Desenvolvimento de 

desembargadores federais Edilson 
Pereira Nobre Júnior e Rubens 
Canuto, ambos do TRF5, além de 
representantes da Advocacia Geral 
da União (AGU) e do Ministério da 
Saúde, professores de instituições 
de ensino superior e escola de 
magistraturas, todos especialistas 
em saúde pública. 
Transmissão ao vivo - Pela primei-
ra vez, o TRF5 estará transmitindo 
ao vivo, pelo canal oficial no You-
tube, todo o evento, possibilitando 
àqueles que não puderem compa-

Doação de órgãos:  
um ato de solidariedade

Recursos Humanos (NDRH), e fez 
parte do projeto Saúde Mental em 
Foco. De acordo com o médico 
José Francisco de Albuquerque, 
dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) indicam que 350 
milhões de pessoas sofrem de de-
pressão, sendo a doença uma das 
principais causas incapacitantes 
para o trabalho. Dados apontam, 
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ainda, que a depressão contribui 
para que o Brasil ocupe a 8ª po-
sição no ranking dos países em 
número de mortes por suicídio. A 
boa notícia, segundo o médico, é 
a comprovação científica da efi-
cácia da combinação de terapias 
psicológica e medicamentosa. 
Saiba mais: http://www.intranet.
trf5.gov.br/

recer o acompanhamento dos de-
bates em tempo real. A programa-
ção será realizada das 14h às 18h 
no dia 19/09, e das 8h30 às 12h15 
no dia 20/09. 

É possível salvar vidas com o 
simples ato de manifestar a von-
tade de doar órgãos ou tecidos 
do corpo. Uma pessoa saudável, 
após avaliação médica e com 
risco mínimo, pode doar um dos 
rins, parte do fígado, parte do 
pulmão ou da medula óssea. Já 
a doação de órgãos ou tecidos 
de uma pessoa falecida depen-
de de autorização da família e 
só ocorre após a confirmação 
do óbito. Frequentemente, um 
único doador falecido pode sal-
var muitas vidas.  Todavia, ainda 
faltam doadores, devido à baixa 
taxa de autorização para doação 
por parte das famílias. Isso ocor-
re por diversas razões. Uma delas 
é a falta de conhecimento e ta-
bus sobre o tema. Para preencher 
essa lacuna, neste mês de se-
tembro, no qual se celebra o Dia 
Nacional da Doação de Órgãos, o 
NAS recomenda a leitura do tex-
to “Doação”, disponível no por-
tal do Ministério da Saúde, que 
esclarece dúvidas sobre o perfil 
do doador e o processo para a 
realização deste ato solidário.

A Turma Regional de Uniformiza-
ção de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região 
(TRU) se reúne, hoje (18), às 14h, 
no Pleno do TRF5. Serão aprecia-
dos 69 Incidentes de Uniformiza-
ção de Jurisprudência, sob a pre-
sidência do coordenador-regional 
dos Juizados Especiais Federais na 
5ª Região, desembargador federal 
Élio Siqueira Filho. 

A 7ª sessão ordinária da Turma 
Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais (TNU), 
realizada na última quinta-feira 
(14), na sede da Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL), contou com a 
presença do presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt. A reunião marcou 
a despedida do ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), Mau-
ro Campbell, como presidente da 
TNU, uma vez que o magistrado 
deixará, no fim deste mês, a Cor-
regedoria Geral da Justiça Federal 
e a presidência da TNU. A sessão 
também contou com as presen-
ças do ministro do STJ, Humberto 
Martins, e do vice-diretor do Foro 
da JFAL, André Carvalho Monteiro. 

+ Leia mais: www.trf5.jus.br


