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F Revista Jurídica da 
SJPE seleciona
artigos 

Via Legal

Edilson Nobre lança livro sobre Direito Administrativo

de Junho

QUARTA

Grupo trabalhará para a melhoria do
sistema de justiça criminal

Aniversariantes
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oi instituído, por 
meio da Resolução 

nº 9 do Pleno do Tribu-
nal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, o Gru-
po de Monitoramento 
e Fiscalização do Siste-
ma Carcerário – GMF. A 
supervisão dos trabalhos 
ficará a cargo do corre-
gedor regional, desem-
bargador federal Fernan-
do Braga, e contará com 
a coordenação do corregedor da 
Penitenciária Federal de Mossoró, 
juiz federal Walter Nunes. O GMF 
será responsável por fiscalizar e 
monitorar, mensalmente, a entra-

da e a saída de presos do sistema 
carcerário. A confecção de relató-
rios mensais sobre a quantidade de 
prisões provisórias decretadas e de 
penas e medidas alternativas apli-

cadas também será de responsabi-
lidade do Grupo, entre outras atri-
buições definidas pela Resolução 
214/2015, do Conselho Nacional 
de Justiça. 
Apoio técnico – O GMF também 
prevê a formação de uma equipe 
multiprofissional, composta por 
profissionais das áreas de saúde, 
de educação e de assistência social. 
O objetivo é sistematizar ações que 
visem à reinserção social de presos, 
egressos do sistema carcerário e de 
cumpridores de medidas e penas 
alternativas.  A Resolução nº 9 foi 
publicada no Diário Eletrônico da 
Justiça Federal da 5ª Região do dia 
27 de maio. 

No próximo dia 15 de junho, às 
17h30, o desembargador fede-
ral Edilson Nobre lançará,
no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, seu oi-
tavo livro: Direito Administra-
tivo Contemporâneo – Temas 
Fundamentais. A obra trata de 
forma acessível sobre questões 

relativas à Literatura Jurídica. Por 
meio do site www.editorajuspo-
divm.com.br, é possível acessar o 
sumário e ler algumas páginas do 
livro. Além de desembargador do 
TRF5 há mais de seis anos, Edil-
son Nobre é também professor 
associado da Faculdade de Direito 
do Recife, na qual exerce a fun-

ção de coordenador dos programas 
de pós-graduação, mestrado e dou-
torado em Direito. Em sua carreira, 
já publicou vários artigos jurídicos e 
integra conselhos editoriais de revis-
tas jurídicas, sendo, ainda, o segundo 
ocupante da Cadeira 16 da Academia 
de Letras Jurídicas do Rio Grande do 
Norte.

Convite - O juiz federal 
Élio Wanderley de Siqueira 
Filho, nomeado desembar-
gador federal do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, entregou, 
ontem (31), o convite para a 
cerimônia da sua posse ao 
prefeito da cidade do Reci-
fe, Geraldo Júlio. O evento 
ocorrerá no próximo dia 6 
de junho, às 16h, no Teatro 
Santa Isabel (em virtude das refor-
mas que estão ocorrendo no Pleno 
desta Corte). Em seguida, haverá 
um jantar de adesão no Spettus Boa 

Viagem, que dará direito ao rodízio, 
buffet, sobremesa, vinho e chopp. O 
valor é R$140, que deverá ser pago 
no próprio restaurante. 

O Conselho Editorial da Revista 
Jurídica da Seção Judiciária de 
Pernambuco - SJPE convida juí-
zes federais, servidores e comu-
nidade jurídica a apresentarem 
artigos e trabalhos científicos, de 
natureza jurídica, para a 9ª edi-
ção do periódico. Para participar, 
os interessados devem enviar 
seus trabalhos para o e-mail 
revista@jfpe.jus.br, até o dia 8 de 
julho.

O Via Legal desta semana vai mos-
trar que a Previdência Social tem 
registrado, nos últimos anos, inú-
meros casos de esquemas para 
fraudar benefícios assistenciais. No 
Recife, uma denúncia levou a po-
lícia a investigar um homem que 
recebia um seguro previdenciá-
rio. O caso foi julgado pelo TRF5. 
Confira os horários de exibição: TV 
Justiça - quarta-feira 21h30/ sexta 
-11h30/ domingo 17h30/ terça-
-feira 22h30.  TV Cultura - domin-
go 6h30/ TV Brasil - domingo 6h. 
Assista também pela internet: www.
youtube.com/programavialegal e 
www.youtube.com/cjf.


