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Nomeação de Luiz Alberto Gurgel para o 
STJ é publicada no Diário Oficial da União

Manoel Erhardt integra equipe de inspeção do TRF3

Concurso de monografia Flávio 
Queiroz Cavalcanti

Servidor se 
despede do TRF5

Contadoria 
promove encontro

F

de Agosto21
QUINTA

Maria Etelvina Natário T. de Sá Leite
Núcleo de Assistência à Saúde

Aniversariante

oi publicada, ontem (20), 
no Diário Oficial da União 
(DOU), a nomeação do 

desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, pela 
presidente Dilma Rousseff, para 
o cargo de ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). A posse 
do novo ministro está marcada 
para o dia 9 de setembro, às 
18h, no Pleno do STJ (SAFS - Qua-
dra 06 - Lote 01 - Trecho III, Brasília 
– DF).  O magistrado foi sabatina-
do pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do Se-
nado Federal, no último dia 5 de 
agosto. Em sua exposição, Gurgel 
afirmou que atuará na corte supe-
rior com a mesma dedicação de 

quando ingressou na magistratura. 
“Ratifico minha promessa de bem 
servir à causa da Justiça e atuar 
com o mesmo desejo de trabalho e 
idêntica paixão dos meus primeiros 
dias como juiz, agora renovados 
com a experiência de duas décadas 
de exercício jurisdicional”. A saba-
tina foi prestigiada pelos ministros 

Francisco Falcão (presidente 
eleito do STJ), Luis Felipe Sa-
lomão, Maria Thereza de As-
sis Moura, Herman Benjamin, 
Sebastião Reis Júnior, Antonio 
Carlos Ferreira, Humberto 
Martins, Villas Bôas Cueva e 
Marco Aurélio Bellizze.
Indicação -  Luiz Alberto 
Gurgel foi indicado pela pre-

sidente Dilma Rousseff, no dia 4 de 
junho, para compor o STJ, em vaga 
destinada a juiz federal de Tribunal 
Regional Federal, decorrente da 
aposentadoria da ministra Eliana 
Calmon. O nome do magistrado 
constou de uma lista tríplice defi-
nida pelo Pleno do STJ, em sessão 
realizada no dia 9 de abril. 

O desembargador federal Ma-
noel Erhardt está desde a última 
segunda-feira (18) em São Paulo. 
Ele foi designado pelo corregedor-
-geral da Justiça Federal, ministro 
Humberto Martins, para participar 
da condução dos trabalhos de ins-

peção no Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF3). Até o dia 29/08 
o magistrado estará integrando a 
equipe que inspecionará secretarias, 
gabinetes, seções e setores do TRF3. 
As inspeções e as correições perma-
nentes ou periódicas, ordinárias ou 

extraordinárias, gerais ou parciais 
são de competência da Corre-
gedoria-Geral da Justiça Fede-
ral, que é órgão de fiscalização, 
controle e orientação normativa 
da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus.

Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seccional Pernambuco (OAB-
-PE) prorrogou para amanhã 
(22) o prazo para as inscrições 
do concurso de monografia com 
o tema “Responsabilidade civil 
na Internet”, que nesta edição 
homenageia o advogado e pro-

O técnico judiciário Fernando Gue-
des, da Subsecretaria de Orçamen-
to e Finanças, despediu-se ontem 
do TRF5. Aprovado no último con-
curso público do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região (TRT6), 
Fernando assumirá, hoje, o cargo 
de analista judiciário.

A Secretaria Judiciária, por meio 
do Núcleo de Contadoria, pro-
move, o VI Encontro de Con-
tadorias Vinculadas ao TRF5, 
aprovado em 02 de dezembro 
de 2013, conforme Resolução 
267 do Conselho de Justiça 
Federal. O evento, será reali-
zado nos dias 18 e 19/09, na 

Esmafe. Durante o encontro, os 
servidores vão analisar e interpre-
tar o “Manual de Orientação de 
Procedimentos para os Cálculos na 
Justiça Federal”, além de discutir 
os problemas relacionados com a 
área. Os interessados devem fa-
zer suas inscrições, até o dia 1º de 
setembro, através do https://docs.
google.com/forms/d/1YRAz_xu-
D1Xw7Dh0u4C4dMqYEQWE6lNL-
FA9a5GD6y1og/viewform

fessor Flávio Queiroz Cavalcanti 
(irmão do desembargador federal 
Francisco Queiroz), que faleceu 
em agosto do ano passado. O 
formulário de inscrição está dis-
ponível no edital do concurso, na 
página da OAB-PE (www.oabpe.
org.br).


