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Luiz Alberto Gurgel de Faria é escolhido 
ministro do Superior Tribunal de Justiça

de Junho5
QUINTA

Tribunal sedia seminário “Liderança no serviço público”

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Subseção de Santana de Ipanema/AL 
é inspecionada

Propaganda eleitoral em debate no 
Quinta Jurídica do RN 

Aniversariantes
Josival Barbosa de Santana Filho
Gab. Des. Federal Edilson Nobre Júnior
Flávio Barbosa Ferreira de Morais
Informática
Marcos Eduardo da Silva
INTERFORT

Hoje, às 19h, o núcleo da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região no Rio Grande do Norte 
(Esmafe/RN) promove a pales-
tra “A propaganda eleitoral e o 
papel das mídias sociais”, den-
tro do programa Quinta Jurídi-
ca. O debate será comandado 
pelo juiz federal Marco Bruno 

Até amanhã 
(6), os prazos 
processuais da 
11ª Vara Fede-
ral da Subse-
ção Judiciária 
de Santana do 
Ipanema, em 
Alagoas, esta-
rão suspensos 
por conta dos trabalhos de ins-
peção. Nesse período, não haverá 
expediente e o atendimento ao 
público será apenas para recebi-
mento de recursos, reclamações e 

conhecimento 
de pedidos, 
ações, proce-
dimentos e 
medidas desti-
nadas a evitar 
o perecimento 
de direitos ou 
assegurar a 
liberdade de 

locomoção, nos termos do art. 11 
do Provimento nº 01/2009 (Conso-
lidação Normativa da Corregedo-
ria-Regional da Justiça Federal da 
5ª Região).

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Redião - TRF5 sedia, nesta 
quinta-feira (5), das 8h às 13h, 
no Pleno, o seminário “Liderança 
no serviço público”, promovido 
pelo Instituto Nacional do Se-

guro Social (INSS). O encontro, 
voltado para 250 servidores do 
INSS, tem por objetivo a atualiza-
ção dos conhecimentos relativos 
à concepção de liderança, concei-
tuação na perspectiva teórica de 

Miranda (coordenador da pro-
paganda eleitoral no Rio Grande 
do Norte), pela ministra Luciana 
Christina Guimarães Lóssio, do 
Tribunal Superior Eleitoral e pelo 
advogado eleitoral Erick Perei-
ra. A palestra será realizada no 
auditório da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte.

liderança servidora. O evento 
faz parte do programa GESSTAR 
(Gestão Sistêmica da Superin-
tendência Regional Nordeste 
do INSS: Teoria, Articulação e 
Resultados).

presidente do Brasil, 
Dilma Rousseff, esco-

lheu, ontem (4/06), o nome 
do desembargador federal 
do TRF5, Luiz Alberto Gur-
gel de Faria, para compor o 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em vaga aberta com a 
aposentadoria da ministra 
Eliana Calmon, em dezembro 
do ano passado. O nome do 
magistrado constou de uma 
lista tríplice definida pelo 
Pleno do STJ, em sessão rea-
lizada no dia 9 de abril. Luiz 
Alberto Gurgel de Faria será sub-
metido à sabatina na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado e votado pelo plenário 
daquela casa legislativa. A lista foi 
composta, ainda, pelos magistra-
dos Reynaldo Soares da Fonseca, 
do TRF da 1ª Região, e Messod 
Azulay Neto, do TRF da 2ª Região.
Perfil - Aos 44 anos de idade, o 
pernambucano Luiz Alberto Gur-
gel de Faria, que também se con-
sidera potiguar, tornou-se, aos 30, 
o desembargador federal mais 
jovem do Brasil, promovido, por 

merecimento, para o TRF5. Aos 39, 
foi eleito presidente da Corte, para 
o biênio 2009/2011. São marcos 

da sua gestão: a criação do 
sistema de precatórios ele-
trônicos; a implantação do 
Diário da Justiça Eletrônico, 
inicialmente na segunda 
instância; o desenvolvi-
mento do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), sistema 
adotado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ); e 
o 2º lugar, dentre os 91 tri-
bunais no Brasil, no ranking 
das 10 Metas do CNJ para 
2009, cumprindo 99,71% 
delas e tendo sido o único 

tribunal federal a entrar na lista 
dos 10 melhores de todo o ramo 
do judiciário. 


