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SEGUNDA

Luiz Alberto Gurgel recebe
comenda do Tribunal de Contas

Juiz federal lança livro
sobre Duração do Processo

JFRN realiza leilão
de móveis e imóveis

Estagiário do TRF5
tem artigo jurídico
premiado

O presidente do Tribu-
nal Regional Federal
da 5ª Região, desem-
bargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Fa-
ria, foi agraciado com
a Medalha do Mérito
Governador Dinarte
Mariz, concedida pelo
Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande
do Norte (TCE/RN), durante solenidade
realizada na última sexta-feira. A outorga
teve indicação do conselheiro Tarcísio
Costa, cuja entrega acontece anualmen-
te, é dirigida a personalidades que contri-

buíram com o desen-
volvimento do Estado
nas áreas cultural, polí-
tica ou técnico-científi-
ca. A comenda foi en-
tregue pela presidente
do TCE/RN, conselhei-
ra Maria Adélia Sales,
em cerimônia ocorrida
às 10h, no Plenário da
Corte de Contas, locali-

zada na Avenida Getúlio Vargas. O evento
contou com a presença de autoridades
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário, além de  representantes do meio
empresarial.

Nesta segunda-feira, a Justiça Federal no
Rio Grande do Norte (JFRN) promove lei-
lão judicial de bens móveis e imóveis. Os
bens estão avaliados em mais de R$ 4
milhões. No total, serão leiloados 25 lotes
onde constam prédios, lojas comerciais e
terrenos. O leilão terá início às 14h, no
prédio anexo da JFRN, no bairro da La-
goa Nova. Informações: www.jfrn.jus.br.

O estudante de Direito Marcel Madurei-
ra, que estagia no Setor de Distribuição
da Secretaria Judiciária, foi agraciado
com o certificado de publicação do arti-
go científico “Serviços Públicos Essen-
ciais”, durante o Congresso Nacional
de Direito do Consumidor, promovido
em outubro pela Associação de Defesa
da Cidadania e do Consumidor de Per-
nambuco (Adecon/PE). O concurso de

artigos jurídicos
teve quatro ven-
cedores, sendo
o trabalho de
Marcel o único
representante
do Estado. A
partir do próxi-
mo mês, os  arti-
gos científicos
vencedores de-
verão ser publi-
cados no site
www.adeconpe.org.br.

O livro “A  Razoável Duração do Pro-
cesso” será lançado, amanhã, pelo juiz
federal Frederico Koehler (2ª Vara-PE),
professor substituto da UFPE e profes-
sor dos cursos de graduação e pós-gra-
duação em Direito da  Faculdade Boa
Viagem (FBV). A obra, publicada pela
editora JusPODIVM, trata do princípio

Entrega de malote muda
com horário de verão
Em virtude do horário de verão, que des-
de o dia 18 de outubro passou a vigorar
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
a Seção de Malotes do TRF5 antecipou o
horário de recebimento das correspon-
dências. A entrega deve ser antecipada
em uma hora, passando das 14h para as
13h. Os servidores devem ficar atentos,
ao horário de Brasília, para não perderem
o prazo. Informações: ramais 9392 e 9393.

da razoável duração
do processo e as con-
sequências da sua in-
clusão expressa no or-
denamento jurídico,
por meio da Emenda
Constitucional nº 45/
2004 (“A Reforma do
Poder Judiciário”). O
lançamento acontece-
rá às 19h, na Livraria Saraiva do Shop-
ping Center Recife.

Visite a sala da Asserjufe (16º andar)
e se informe sobre vantagens ofere-
cidas aos associados. Ramal: 9581.
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