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O desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria (presidente do TRF5) e
o ministro João Otávio de Noronha
(Superior Tribunal de Justiça) foram
condecorados com a Medalha do Mérito
Judicial Professor Lourival Vilanova,
instituída pela  Procuradoria Geral do
Estado de Pernambuco como “reconhe-
cimento às pessoas que contribuem para
o fortalecimento da advocacia pública”. A
comenda foi entregue pelo procurador
geral do Estado, Tadeu Alencar, na
manhã de sexta-feira, no Hotel Atlante
Plaza (Boa Viagem), na abertura do
seminário “Os Desafios da Advocacia
Pública”, promovido pela PGE. Em
seguida, o ministro do STJ fez a confe-

Presidente do TRF5 recebe medalha e faz
palestra em seminário da PGE

rência inaugural, destacando que é
necessário associar a ordem jurídica
ao interesse público. No final da
manhã, o presidente do TRF5
abordou questões polêmicas que
envolvem o tema “Controle da
Administração Pública”, ressaltando
a importância do controle externo e
afirmando que o Judiciário não pode se
omitir. Ele reforçou que o juiz precisa
estar atento a questões como o motivo
determinante, desvio de finalidade,
razoabilidade e proporcionalidade. “Para
não fazer posicionamento apenas
técnico, o magistrado deve estar atento
ao que está acontecendo ao seu redor.
As escolas de formação devem estimu-

lar os juízes a
acompanhar os
desafios do
mundo
contemporâneo”,
concluiu o
desembargador
Luiz Alberto
Gurgel.

Autoridades civis, militares e repre-
sentantes da sociedade civil partici-
param, na última quinta-feira, de
almoço de confraternização no
Comando Militar do Nordeste, ocorri-
do no Quartel-General do CMNE
(Curado). O presidente do TRF5 Luiz
Alberto Gurgel de Faria prestigiou o
encontro e, nesta segunda-feira, às 16h,
acompanhará a solenidade de Passa-

gem do Cargo de Comandante Militar do
Nordeste do General de Exército Marius
Teixeira Neto para o General de Exército
Américo Salvador de Oliveira.

Confraternização e passagem do cargo no CMNE
O Conselho da Justiça Federal (CJF) já
divulgou o resultado do Concurso
Nacional de Remoção/2009, mediante
permuta, dos servidores do CJF e da
Justiça Federal de 1º e 2º graus.
Acessando o site www.cjf.jus.br, os
candidatos poderão entender o início
das cadeias de remoção e quais
servidores estão diretamente
envolvidos em cada permuta. O

período de trânsito terá início a partir do
ato de remoção do servidor
contemplado, a ser expedido pelo
respectivo Tribunal Regional Federal.
Dentro de 20 dias, o servidor deverá
apresentar-se na localidade para onde
foi removido e os não contemplados
poderão se inscrever em agosto do
próximo ano, já que o concurso tem
periodicidade anual.

CJF divulga resultado de concurso de remoção
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A Asserjufe está funcionando em
nova sala, no 3º andar do edifício-
sede do TRF5. Informações: 9581.

Nova sala da Asserjufe


