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Lázaro Guimarães é homenageado 
pela Unicap 

Subsecretaria de 
Pessoal participa de 
reunião em Brasília

TRF5 está acima da média nacional de 
julgamento de ações de improbidade e 
crimes contra a administração
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Justiça Federal na 
5ª Região julgou, 

no ano passado, 1.900 
ações de improbidade 
administrativa e 3071 de 
crimes contra a admi-
nistração, o que repre-
senta um cumprimento, 
em 2012, de 57,35% e 
72,18%, respectivamen-
te, da Meta 18 do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). 
Os dados são de um relatório do 
próprio CNJ, divulgado na última 
segunda-feira (13/05). A referida 
Meta está relacionada à identifica-
ção e julgamento, até 31/12/2013, 
das ações de improbidade ad-
ministrativa e de crimes contra a 
administração pública, distribuídas 
até 31/12/2011. Somente este ano, 
de janeiro a março, a 5ª Região 
(TRF5 e 1º grau) – julgou 266 pro-
cessos, sendo 148 de improbidade 
administrativa e 118 ações penais 
relacionadas a crimes contra a ad-

ministração pública. 
Meta – Até dezembro de 2013, 
deverão ser julgados mais 2.752 
processos, visando a cumprir 100% 

A Universidade Católica de Per-
nambuco (Unicap) promoverá, 
hoje e amanhã, a V Jornada de 
Processo Civil da Unicap. Os 
estudos da Jornada são dedica-
dos a homenagear o professor 
e desembargador federal Lázaro 
Guimarães. O evento será rea-
lizado no 11º andar do bloco G 
e terá início às 8h, com painéis 
às 12h40 e 21h30. Na quinta-
-feira, os trabalhos terão início 
às 10h30. Haverá um painel às 
12h40 e o encerramento será às 
18h. Baiano, o desembargador 
federal Lázaro Guimarães é deca-
no desta Corte.

O diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, Onaldo Mangueira, e o 
supervisor Luiz Eduardo Bandei-
ra de Melo, participam, hoje (15), 
da reunião sobre “Governança de 
Pessoal: Aperfeiçoando o Desem-
penho da Administração Pública”, 
em Brasília (DF). O evento, que é 
promovido pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU), tem como 
objetivo promover a avaliação 
sistemática da situação da gover-
nança de recursos humanos na 
administração pública federal, a 
fim de promover melhorias, iden-
tificar pontos críticos e subsidiar o 
planejamento das ações de con-
trole do TCU nessa área.

O debate da primeira edição de 
2013 do projeto Quinta Jurídica, 
do núcleo potiguar da Esmafe5, 
será sobre a “PEC das Domésti-
cas”. O tema será abordado pela 
juíza do Trabalho Maria Rita Man-
zarra, pela Procuradora do Traba-

da Meta 18, ou seja, 7.989 feitos. 
O percentual cumprido, até o mo-
mento, está acima de 65%. O da-
dos do CNJ dão conta de que entre 
os três TRFs analisados (TRF2,TRF4 
e TRF5), o da 5ª Região está mais 
avançado no cumprimento da 
Meta 18 (65,55%). “A média na-
cional de cumprimento, que inclui 
também os tribunais estaduais e o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
está em torno de 41%”, ressaltou o 
diretor da Divisão de Desenvolvi-
mento Institucional do TRF5, Luiz 
Carlos Targino.

Na edição de ontem do TRF Hoje 
foi publicado que a solenidade 
de posse do novo desembarga-

dor federal Fernando Braga será 
realizada às 16h., no entanto, a 

cerimônia será realizada às 17h, 
no Pleno desta Corte. Pedimos 

desculpas pelo erro.

PEC das Domésticas em debate na JFRN
lho Izabel Christina Baptista e pelo 
advogado trabalhista Victor Hugo 
Barbosa Santos. O evento será 
realizado amanhã (16), às 19h, no 
auditório da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN). Informa-
ções e inscrições: www.jfrn.jus.br.


