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Aniversariantes

SEGUNDA

O

CNJ destaca TRF5 pelo cumprimento da Meta 18 

Desembargadores tomam posse na 
Academia de Letras Jurídicas do RN

Maria Eduarda Araújo de Lyra
Gab. Des. Federal Edílson Nobre Júnior
Rafael Rodrigo do Carmo Batista
Seção de Arquivo e Documentação
Geraldo Ferreira de Lima Júnior
Subsecretaria de Controle Interno
Reginaldo Patrício de Araújo
INTERFORT

José Maria participa do Intercâmbio 
de Atualização em Direito em NY

TRF5 apresenta análise gerencial 
ao Conselho da Justiça Federal

Superintendente da 
PF toma posse no 
Pleno do TRF5

s desembargadores federais 
Edilson Nobre (vice-pre-

sidente do TRF5) e Luiz Alberto 
Gurgel são os novos integrantes 
da Academia de Letras Jurídicas 
do Rio Grande do Norte (ALE-
JURN). A posse dos novos imor-
tais será realizada na próxima sex-
ta-feira, dia 7 de junho, às 19h30, 
na sede da ALEJURN, em Natal. 
Autor de dois livros jurídicos e com 
coparticipação em mais quatro, Luiz 
Alberto Gurgel ocupará a Cadeira 
nº 8, na vaga do acadêmico Enélio 
Petrovich, e tem como patrono o 
jurista Nestor dos Santos Lima. Já 

o vice-presidente do TRF5, Edilson 
Nobre, possui sete livros publicados 
e ocupará a Cadeira nº 16, na vaga 
do acadêmico Raimundo Nonato 
Santos, tendo como patrono o ju-
rista Seabra Fagundes. 

Academia- Fundada em 
11/04/2007, a Academia de Letras 
Jurídicas do Rio Grande do Nor-
te tem por finalidade congregar 
profissionais da área do Direito 
que obtiveram o reconhecimento 
da sociedade, em razão da sua 
produção intelectual e jurídica. 
Cada um dos 40 membros possui 
o título de acadêmico, com cará-

ter vitalício. Durante a solenidade 
de posse, Luiz Alberto Gurgel e 
Edilson Nobre serão saudados pelo 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, ocupante da cadeira nº 1 e 
sócio-fundador da ALEJURN.

De acordo com informações 
divulgadas pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), em 
levantamento finalizado na 
segunda-feira passada (27/05), 
o Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 é o único dos 
TRFs que cumpriu o esperado 

para o mês de abril em relação 
à Meta 18 - identificação e jul-
gamento, até 31/12/2013, das 
ações de improbidade adminis-
trativa e de crimes contra a ad-
ministração pública, distribuídas 
até 31/12/2011. O percentual 
cumprido, até abril, pelo TRF5, 

foi de 66,86% e está acima do 
esperado, 66,67%.  De acordo 
com o diretor da Divisão de 
Desenvolvimento Institucional 
do TRF5, Luiz Targino, a média 
nacional, que inclui os tribunais 
estaduais e o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), é de 41%.

No período de 8 a 19/06, o de-
sembargador federal José Ma-
ria Lucena participa, em Nova 
Iorque (EUA), do Intercâmbio 
de Atualização em Direito. O 
Projeto de Intercâmbio, ofereci-
do pela Escola Superior da Ma-
gistratura do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco – ESMAPE, será 
realizado na Universidade de 
Nova Iorque Fordham School of 
Law. O curso tem o objetivo de 
desenvolver o estudo do Direito 

Comparado 
e as prin-
cipais atu-
alizações 
do Direito 
Público e 
Privado 
Americano, 
com reci-
clagem e 
ampliação de conhecimentos 
diante da interação com o Po-
der Judiciário Americano.

O diretor-geral do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
João Botelho, e o diretor da Divi-
são de Desenvolvimento Institu-
cional, Luiz Targino, participam, 
hoje (3/06), da reunião do Comitê 
Gestor do Planejamento Estratégi-
co da Justiça Federal, na sede do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília. O encontro tem o ob-
jetivo de apresentar o Relatório de 

Análise Gerencial da Estratégia da 
Justiça Federal na 5ª Região, além 
de discutir as ações em andamen-
to referentes à gestão e à execu-
ção do Planejamento Estratégico 
da Justiça Federal. Na noite da 
última quarta-feira (28/05), inte-
grantes do Comitê Institucional 
do TRF5 estiveram reunidos para 
apreciar a minuta do relatório que 
será apresentado hoje.

O novo superintendente regional 
da Polícia Federal em Pernambu-
co, o delegado de Polícia Federal 
Marcello Diniz Cordeiro, toma 
posse amanhã (4/06), no Pleno 
do TRF5, em solenidade que será 
realizada às 10h30.
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