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Dia Internacional da
Liberdade de Imprensa

O presidente do
Tribunal Regional
Federal da 5ª Região
(TRF5), desembarga-
dor federal Luiz
Alberto Gurgel de
Faria, participou
ontem da abertura
do curso Judiciário e
Direitos Humanos,
realizado pela Escola
da Magistratura Federal (ESMAFE). A
desembargadora federal Margarida
Cantarelli fez a primeira conferência do
evento, enfocando o tema Teoria dos
Direitos Humanos. A magistrada lembrou
os 221 anos da Revolução Francesa que
proclamou a liberdade, a igualdade e a

Presidente instala curso sobre
Judiciário e Direitos Humanos

O vice-presidente do
TRF5, desembargador
federal Marcelo
Navarro, representará
a Corte no relança-
mento da obra
literária do jurista
Seabra Fagundes. O
evento acontece
amanhã (11), Dia dos Cursos Jurídicos, às
16h, no Auditório da Escola Superior de
Advocacia da OAB-PE. Na ocasião, o
magistrado fará pronunciamento sobre o
livro A Legitimidade do Poder Político na
Experiência Brasileira. Seabra Fagundes
nasceu em Natal, em 30 de julho de 1910,
militou em prol da reestruturação do
habeas corpus e da convocação da
Assembléia Nacional Constituinte, que
veio a ser instalada em 1987. Morreu em
29 de abril de 1993, no Rio de Janeiro.

Desembargador fala
na OAB-PE sobre
Seabra Fagundes

O presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria
participa hoje, às 17h, em Brasília, da
posse dos novos ministros do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino e Isabel Diniz Gallotti

A Subseção de Mossoró da Justiça
Federal tem novo diretor. Foi nomeado
para o cargo o juiz federal Nagibe de
Melo Jorge Neto, titular da 10ª Vara
Federal. “Nagibe Jorge alia
conhecimento jurídico e intelectual,
equilíbrio e postura institucional. Ele
agrega qualidade ao já rico mundo

Rodrigues. Os novos integrantes daquela
Corte foram indicados para ocupar,
respectivamente, as vagas abertas com as
aposentadorias dos ministros Denise
Arruda e Fernando Gonçalves, ocorridas
em abril deste ano.

soberania popular.
“Estamos em processo
de aperfeiçoamento no
que diz respeito aos
direitos humanos. A
humanidade está lon-
ge de ter atingido tudo
o que está contido nos
ideais da Revolução”,
declarou Cantarelli. O
curso segue hoje com

palestras pela manhã e à tarde e termina
no próximo dia 17 com a participação do
professor George Marmelstein, doutoran-
do na Universidade de Coimbra e juiz fe-
deral. Ele proferirá a palestra A Incorporação
da Perspectiva Internacional dos Direitos
Humanos nas Decisões Nacionais.

cultural de Mossoró:
é poeta e ensaísta”,
ressalta o diretor do
Foro da Seção
Judiciária do Rio
Grande do Norte,
juiz federal Ivan Lira
de Carvalho.

Luiz Alberto Gurgel prestigia posse de ministros

Subseção de Mossoró tem novo diretor

Preserve o ar
nas escadas
e nos halls
dos andares
do edifício-
sede do
TRF5, use o
Espaço do
Fumante, um
ambiente
agradável e
reservado
para esse fim. O espaço reservado aos
fumantes fica localizado ao lado da
entrada do prédio.
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