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Encontro 
Nacional do Poder 
Judiciário Saúde Mental

TRF5 libera quase R$ 140 milhões em RPVs 

de Novembro10
SEGUNDA

Debate sobre o novo Código de Processo 
Civil reúne especialistas na JFPE 
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Efraim Severino da Silva
Informática

C omeça hoje (10) o “1º Encon-
tro Científico O Novo Código 
de Processo Civil: Perspectiva 

e Desafios”, que acontece, até a 
próxima quarta-feira, no auditório 
da Seção Judiciária de Pernam-
buco (SJPE). O encontro faz parte 
das comemorações dos 25 anos 
do TRF5 e será iniciado às 9h, com 
o painel “Modelos processuais no 
novo CPC”, que tem como debate-
dor o advogado Jadelmiro Ataíde. 
Dentro do tema, o presidente do 
TRF5, desembargador Francisco 
Wildo, profere palestra sobre “Fun-
damentação das decisões judiciais 
e contraditório”. No mesmo painel, 
o juiz federal Francisco Barros e 
Silva fala sobre “Cooperação pro-
cessual e Amicus curiae”. À tarde, o 
advogado e professor Pedro Ben-
tes Filho inicia o segundo painel, 
com o debate “Poderes do juiz”, 
cujos subtemas serão “Flexibiliza-
ção procedimental” e “Tutela an-
tecipada e Negócios processuais”. 
O Encontro prossegue amanhã, 
durante todo o dia, com o painel 
“Recursos”, cujo debatedor é o 
professor e servidor do TRF5, Mar-

cos Netto. Este painel 
contará com a parti-
cipação dos desem-
bargadores federais 
Marcelo Navarro 
(diretor da Esmafe) e 
Francisco Barros Dias 
(corregedor-regio-
nal), que vão proferir 
palestras, respecti-
vamente, sobre os 
subtemas “Aspectos 
gerais” e “Apelação”. 
Programação- Na 
tarde do dia 11, o 
professor e doutor em 
Direito Beclaute Oliveira comanda 
o painel “Pronunciamentos judi-
ciais”, que conta com palestra do 

juiz federal Frede-
rico Koehler, com o 
tema “Atos do juiz”. 
Na quarta-feira, o 
painel de encerra-
mento, das 9h às 
12h, será comanda-
do pelo professor 
Alexandre Góis, que 
vai debater o tema 
“Demandas repeti-
tivas”. Este assunto 
será dividido em 
três subtemas: “As-
sunção de compe-
tência”; “Recurso 

especial e extraordinário repetiti-
vos” e “Incidente de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR)”.

A partir de hoje, o TRF5 estará 
liberando um montante de R$ 
138.835.099,40, para pagamento 
de Requisições de Pequeno Va-
lor (RPVs), beneficiando 28.437 
nos seis Estados que integram a 
5ª Região da Justiça Federal. As 

requisições estão situadas no inter-
valo sequencial entre os números 
1.193.171 a 1.212.045. Para receber, 
os beneficiários das RPVs locali-
zadas nos intervalos 1.103.171 a 
1.202.933 devem se dirigir à Caixa 
Econômica Federal, e dos inter-

O VIII Encontro Nacional do 
Poder Judiciário acontece hoje e 
amanhã, no Centro de Eventos 
da Associação Catarinense de 
Medicina (ACM), em Florianó-
polis/SC. Durante o evento, os 
presidentes dos tribunais bra-
sileiros, sob a coordenação do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), estabelecerão as metas 
do Judiciário para 2015, consi-
derando os macrodesafios do 
Poder Judiciário para o período 
de 2015 a 2020. O vice-presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Edilson Nobre, e a di-
retora de Comunicação Social, 
Isabelle Câmara, representam 
esta Corte no evento. Temas 
voltados à modernização do 
Judiciário, ao aperfeiçoamento 
da gestão dos tribunais e à me-
lhoria da prestação jurisdicional 
serão discutidos nessa edição 
do Encontro. A abertura e o 
encerramento do evento serão 
transmitidos pelo canal do CNJ 
no YouTube.

valos 1.202.934 a 1.212.045, ao 
Banco do Brasil, munidos dos 
seguintes documentos: originais 
e cópias da RG (carteira de iden-
tidade), CPF e comprovante de 
residência (conta de água, luz ou 
telefone).

Há exatamente um mês, foi co-
memorado o Dia Mundial da 
Saúde Mental. A data existe para 
que se possa falar abertamen-
te dos transtornos mentais e 
encorajar investimentos na sua 
prevenção e tratamento. Nos 
últimos anos, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) vem 
chamando especial atenção do 
público em geral para o grande 
aumento dos casos de depressão 
em escala global. Apesar deste 
cenário, o NAS assinala que a 
depressão pode ser prevenida e 
disponibiliza em seu espaço na 
intranet dois materiais: uma car-
tilha sobre o tema e um vídeo da 
OMS. Este último pode ser visto 
acessando-se o banner existente 
na página inicial da intranet.  O 
Núcleo sugere, também, a leitura 
do artigo da Juíza Sueli Teixeira, 
publicado na Revista do TRT da 
3ª Região e intitulado: “A Depres-
são no Meio Ambiente do Traba-
lho e Sua Caracterização como 
Doença do Trabalho”, disponível 
no site do TRT3 (www.trt3.jus.br), 
na área da Escola Judicial.


