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Universitários visitam o TRF5

Novembro Azul

Palestras sobre Demandas Repetitivas encerram Encontro Científico sobre novo CPC

de Novembro13
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Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 li-
berou, ontem (12/11), R$ 

756.214.326,53 milhões para paga-
mento de precatórios de natureza 
alimentar, inscritos para o exercício 
de 2014. Serão quitados 7.772 mil 
precatórios situados no intervalo 
sequencial entre os números 97385 
e 105.554. Esse valor somado aos 
138.835.099,40, liberados na últi-
ma segunda-feira (10), em Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs), 
representa um reforço de mais R$ 
895 milhões na economia dos seis 
estados nordestinos que integram 
a 5ª Região (Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas e Sergipe). 
O montante será destina-
do a 42.425 mil benefi-
ciários, sendo 28.437 mil 
em RPVs e 13.988 mil em 
precatórios. Para rece-
ber, o beneficiário deverá 
apresentar os seguintes 
documentos: originais e 
cópias da RG (carteira de identida-
de), CPF e comprovante de residên-
cia (conta de água, luz ou telefone).
Alimentar - Os precatórios de na-
tureza alimentar são aqueles de-
correntes de ações judiciais, como 
as referentes a salários, pensões, 

aposentadorias e indenizações por 
morte ou invalidez, quando o valor 
da causa ultrapassa os 60 salários 
mínimos. Os valores estarão dispo-
níveis nas agências bancárias cre-
denciadas da Região (Caixa Econô-
mica e Banco do Brasil). 

Estudantes do 5º ao 8º 
período do curso de Di-
reito, da Faculdade Boa 
Viagem, visitaram, na 
tarde de ontem, o Tri-
bunal Regional Federal 
da 5ª Região- TRF5. Os 
alunos foram recebidos 
pela equipe do Núcleo 
de Cerimonial e Rela-
ções Públicas. Acompa-
nhados pela professora Lourdes 
França, os estudantes assistiram 

O site oficial da Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte (JFRN) está 
na cor azul, com o objetivo de 
incentivar a prevenção do câncer 
de próstata. A iniciativa repre-
senta uma adesão ao Novembro 
Azul, uma campanha realizada por 
diversas entidades com a finali-
dade de prevenir e conscientizar 
a sociedade, principalmente os 
homens acima dos 40 anos, sobre 
a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de 
próstata e outras doenças mascu-
linas. 

O 1º Encontro Científico 
para debater o novo Códi-
go de Processo Civil (CPC) 
foi encerrado, ontem, no 
auditório da Justiça Fede-
ral em Pernambuco, com 
duas palestras, seguida 
de debate sobre o tema 
Demandas Repetitivas. Os 
professores Rodrigo Kli-

ppel e Antônio Adonias falaram, 
respectivamente, sobre a Assunção 
de Competência e Incidência de 
Resolução de Demandas Repeti-
tivas (IRDR). O assessor do TRF5 e 
um dos organizadores do evento, 
Expedito Lima, disse que a partir 
dessa discussão sobre o novo CPC, 
será necessário intensificar os trei-
namentos dos servidores quando o 

código estiver pronto e aprovado. 
“Também será necessário modelar 
a gestão do processo. Nós temos 
uma gestão eficiente da Secretaria 
Judiciária, mas os desafios serão 
enormes. Ouvi várias vezes do 
professor Fredie Didier, palestrante 
do primeiro dia do evento, e um 
dos assessores parlamentares para 
a elaboração do novo CPC, que o 

grande desafio para o tribunal, 
no futuro, é a gestão dos proces-
sos, mais ainda para um tribunal 
que tem um alcance regional. 
Temos que dar aos jurisdiciona-
dos segurança na informação 
com relação aos processos e aos 
novos incidentes que serão cria-
dos”, destacou Expedito Lima.

a um vídeo institucional, acompa-
nharam a sessão do Pleno, conhe-
ceram o Memorial e o heliponto. 


