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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 foi mais 
uma vez destaque no cum-

primento de Metas do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Dos 
cinco tribunais regionais federais 
(TRFs) do País, o melhor desem-
penho foi o do TRF5, que atingiu 
um percentual de cumprimento 
de 88,86% da Meta 2 de 2010. 
Em segundo lugar, está o TRF da 
4ª Região, que atingiu 88,63% da 
meta. De acordo com Telma Mota, 
diretora da Secretaria Judiciária, 
restam apenas dez processos para 

que o Tribunal cumpra os 100% da 
referida Meta, o que já foi atingido 
pelos Juizados Especiais Federais 
da 5ª Região. Para atingir 100% 
da meta, a Justiça Federal preci-
sa julgar 34.335 processos. Até o 
primeiro semestre de 2011, foram 
julgados 84.577 processos perti-
nentes à Meta 2 de 2010, fazendo 
com que a Justiça federal atinja 
o percentual de 71,13%. O TRF5 
também foi destaque no cumpri-
mento de Metas de 2009, ficando 
em segundo lugar entre os 99 
tribunais do país. 

Meta 2 de 2010: TRF5 tem o melhor 
desempenho entre os TRFs

Hoje, o desembargador federal Mar-
celo Navarro irá ministrar palestra in-
titulada “Advocacia Perante Tribunais”, 
no II Seminário de Direito, que será 
realizado no município de Mossoró/
RN. O evento, que acontece até sába-
do (27), faz parte das comemorações 
da Semana do Advogado do Oeste 
Potiguar, organizado pela Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) de Mos-
soró. O seminário será destinado 
aos estudantes e profissionais de 
Direito e abordará, entre outros te-
mas, o “Monitoramento Eletrônico 
de Presos e direito penal do futuro” 
e “Medidas cautelares em substitui-
ção a prisão preventiva: Aspecto da 
lei 403/2011”.

Marcelo Navarro palestra em seminário de Direito no RN

Os interessados em participar das 
palestras que serão ministradas 
pelos advogados Patrícia Peck e 
Victor Haikal, especialistas em Direi-
to Digital, Gestão de Riscos e Segu-
rança da Informação, ainda podem 
efetuar suas inscrições até o dia 29, 
acessando a intranet do TRF5/Próxi-
mos eventos. As inscrições também 
estão facultadas a pessoas de fora 
do TRF5. O evento será realizado no 
dia 30/08, no Pleno desta Corte, e 
tem por finalidade conscientizar os 
servidores e gestores para o uso éti-
co e seguro da Internet. Mais infor-
mações no NDRH, ramal 9818.

O projeto “A Busca pela Eficácia 
Social das Medidas Despenali-
zadoras e da Pena Restritiva de 
Direito”, desenvolvido pelo juiz 
federal Arthur Napoleão Teixei-
ra Filho, titular da 17ª Vara da 
Justiça Federal em Pernambuco 
(Subseção de Petrolina), foi clas-
sificado para a segunda etapa 
da 8ª edição do Prêmio Innova-
re, uma iniciativa que objetiva 
divulgar práticas tendentes a 
melhorar a prestação jurisdicio-
nal e a modernização da Justiça. 
As inscrições são analisadas e 
avaliadas com base nos seguin-
tes critérios: eficiência, celeri-
dade, qualidade, criatividade, 
praticidade, ineditismo, exporta-
bilidade, satisfação do usuário, 
alcance social e abrangência 
territorial.

Inscrições para 
Dia da Segurança 
da Informação 
continuam abertas

Projeto da 17ª 
Vara de Petrolina 
classifica-se para 
2ª fase do Prêmio 
Innovare 2011


