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Comissão do Senado aprova a indicação 
de Luiz Alberto Gurgel para ministro do STJ

Seminário reúne agentes de segurança, em Brasília

Conferência Mundial sobre Direito de 
Família será aberta hoje à noite

Videoconferência: Gestão de Contratos
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indicação do 
desembarga-
dor federal 

Luiz Alberto Gur-
gel de Faria para o 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) foi 
aprovada, na ma-
nhã de ontem, pela 
Comissão de Cons-
tituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do 
Senado Federal.  
Por unanimidade, os senadores 
aprovaram a indicação do Gurgel 
para o cargo de ministro do STJ. 
Em sua exposição, Luiz Alberto re-
latou sua experiência profissional 
e ressaltou a responsabilidade que 
lhe cabe por ter sido indicado para 
o STJ. Disse que, se confirmado 
pelo plenário do Senado – último 
passo antes da nomeação para 
o cargo de ministro – atuará na 
Corte superior com a mesma pai-
xão e dedicação de quando, ainda 
jovem, ingressou na magistratura. 
“Ratifico minha promessa de bem 
servir à causa da Justiça e atuar 
com o mesmo desejo de trabalho 

A

e idêntica paixão dos meus pri-
meiros dias como juiz, agora reno-
vados com a experiência de duas 
décadas de exercício jurisdicional”, 
afirmou. 
Indicação - Gurgel foi indicado 
pela presidente Dilma Rousseff, no 

dia 4 de junho, para com-
por o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), na vaga aber-
ta com a aposentadoria 
da ministra Eliana Calmon, 
ocorrida em dezembro do 
ano passado. O nome do 
magistrado constou de 
uma lista tríplice defini-
da pelo Pleno do STJ, em 
sessão realizada no dia 
9 de abril. A sabatina foi 
prestigiada pelos ministros 

Francisco Falcão (presidente eleito 
do STJ), Luis Felipe Salomão, Maria 
Thereza de Assis Moura, Herman 
Benjamin, Sebastião Reis Júnior, 
Antonio Carlos Ferreira, Humberto 
Martins, Villas Bôas Cueva e Marco 
Aurélio Bellizze.   

De 14 a 16 de agosto será reali-
zado, em Brasília, o VIII Seminário 
Nacional dos Agentes de Seguran-
ça do Poder Judiciário da União. 
“A Atividade de Inteligência na 
Segurança do Poder Judiciário” é 
o tema central do evento, organi-

zado pela Associação Nacional dos 
Agentes de Segurança do Poder Ju-
diciário Federal (Agepoljus). A pro-
gramação é composta por palestras, 
seguida por debates sobre temas 
como projetos de segurança, capa-
citação e desenvolvimento profis-

sional, aquisição de equipamentos 
modernos de segurança, porte de 
armas, entre outros. Na ocasião, 
será promovido o II Encontro de 
Gestores de Segurança. O supervi-
sor de Segurança do TRF5, Gilvan 
Silva, participará do seminário.

A abertura da XV Con-
ferência Mundial da 
Sociedade Internacional 
de Direito de Família 
será realizada hoje, às 
19h, no Pleno do TRF5. 
Os participantes devem 
fazer o credenciamento 
para participar do even-
to às 18h. A conferência, realizada 
pela primeira vez na América do 
Sul, enfocará o tema “Universali-
dades e Singularidades” que será 
dividido em seis eixos temáticos: 
casal; influências econômicas e 
ideológicas; criança; alienação pa-

rental e abuso sexual; 
interdisciplinaridade; 
e acesso à Justiça. 
As palestras e mesas 
redondas serão re-
alizadas de quinta a 
sábado (7 a 9/08). No 
último dia, o horário é 
das 8h30 às 12h e, nos 

demais dias, das 8 às 19h. Haverá 
tradução simultânea: Inglês/Portu-
guês e Português/Inglês. Será con-
ferido certificado de participação.

Gestores da Secretaria Adminis-
trativa e das subsecretarias de 
Tecnologia da Informação e de 
Orçamento e Finanças 
do TRF5 estiveram reuni-
dos, na semana passada, 
por meio de videocon-
ferência, com os ser-
vidores que trabalham 
com gestão de contratos 
nas seções judiciárias de 
Alagoas e do Rio Gran-
de do Norte. Durante 
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o encontro, os servidores foram 
treinados para utilizar o Sistema 
de Gestão de Contratos (SGC).


