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Missa de Sétimo Dia

de Maio

QUARTA

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 obteve 

o melhor desempenho no Índi-
ce de Governança – iGovJF entre 
as instâncias que compõem a 5ª 
Região da Justiça Federal (JF), com 
percentual de 66,6% de atendi-
mento às demandas pesquisadas. 
O resultado está disponível para 
consulta, no site do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em um 
diagnóstico que trata sobre a 
evolução do Ciclo de Governança 
da JF, referente aos períodos de 
2015/2016 e 2016/2017. A última 
avaliação qualitativa e quantitativa 
realizada no âmbito do TRF5, por 

meio de questionário eletrônico, 
ocorreu no período de 28/11 a 
14/12 de 2016. O levantamento 
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AniversariantesJFRN comemora edição nº 100 da Quinta Jurídica

Congresso

A centésima edição da Quinta 
Jurídica, evento promovido pela 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN), terá uma progra-
mação especial com dois dias de 
debates com grandes nomes da 
magistratura. As palestras ini-
ciam amanhã (24), a partir das 
19h. Na sexta (25), às 9h, os de-
sembargadores federais Edilson 
Pereira Nobre Júnior e Leonardo 
Carvalho participam do painel 

“A responsabilidade objetiva das 
pessoas jurídicas por atos lesivos 
à Administração Pública”. No mes-
mo dia, à tarde, o desembargador 
federal Rubens Canuto debate 
o tema “Novos paradigmas do 
processo penal”. O ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
e ex-presidente do TRF5, Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas, encerra 
o evento, com o painel “O papel 
da advocacia nos processos cri-

minais”. As 
inscrições 
para a Quin-
ta Jurídica 
são gratuitas e podem ser feitas 
através do site www.jfrn.jus.br. A 
efetivação da inscrição acontece 
mediante a doação de 2 kg de ali-
mentos não perecíveis no dia do 
evento. A programação completa 
do evento está disponível no site 
da JFRN.

TRF5 obtém o melhor resultado no iGovJF da 5ª Região
tem o intuito de 
analisar o grau de 
maturidade em go-
vernança das uni-
dades jurisdicionais 
da JF, em relação 
às cinco dimensões 
pesquisadas: “Es-
trutura e Funciona-
mento da Rede de 
Governança”; “Ges-
tão de Pessoas e da 
Informação”; “Exe-
cução da Estratégia 

– Melhoria, Inovação e Controle”; 
“Monitoramento e Avaliação de 
Resultados”; e “Comunicação, Re-

Capitania dos Portos - O de-
sembargador federal Élio Siqueira 
representou o TRF5 nas comemo-
rações dos 172 anos da Capitania 
dos Portos de Pernambuco. A 
cerimônia aconteceu na última 
segunda-feira (21). Na foto, o 
magistrado está ao lado do Ca-
pitão de Mar e Guerra, Maurício 
Bravo, capitão dos Portos de 
Pernambuco.

O presidente 
em exercício do 
TRF5, desembar-
gador federal Cid 
Marconi, partici-
pa, entre os dias 
24 e 26/05, do 
XXIII Congres-
so Brasileiro de 
Magistrados, que acontece em 
Maceió/AL. O evento, que ocorre 
a cada três anos, reúne represen-
tantes do Direito, do Poder Ju-
diciário e da sociedade civil para 
debater sobre as perspectivas dos 
magistrados sobre os desafios 
e as propostas que permitam a 
melhoria do Poder Judiciário. Este 
ano, o Congresso terá como tema 
“A politização do Judiciário ou a 
judicialização da política?”.

A JFPE informa que a Missa de 
Sétimo Dia em memória do juiz 
federal aposentado Antônio Bruno 
de Azevedo Moreira, falecido na 
última sexta-feira (18), será realiza-
da amanhã (24), às 20h, no Santu-
ário de Nossa Senhora de Fátima 
(Capela do antigo Colégio Nóbre-
ga), localizada na Av. Oliveira Lima, 
Soledade, Recife.

lacionamento Institucional e Trans-
parência”. 
Ranking nacional - O iGovJF de 
66,6% obtido pelo TRF5 permi-
tiu, também, a sua colocação no 
10º lugar do ranking geral, sendo 
avaliado com grau de maturidade 
intermediário, cuja denominação 
considera os resultados alcança-
dos na faixa de valor que se es-
tende de 50%  a 70% do total. A 
média do iGovJF atingido pela 5ª 
Região foi de 46,2%, tendo a Se-
ção Judiciária do Ceará (SJCE) o 2º 
melhor cumprimento dos objeti-
vos, com total de 64,8%, também 
intermediário. 


