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Subseção de Petrolina realiza curso sobre “Execução 
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Quarta Turma faz 
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Luiz Alberto Gurgel é empossado 
ministro do STJ 

desembargador fe-
deral Luiz Alberto 
Gurgel de Faria to-

mou posse, na  última 
terça-feira (9/09), como 
ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). A ce-
rimônia, comandada pelo 
presidente do STJ, ministro 
Francisco Falcão, foi pres-
tigiada por representantes 
dos três poderes da Re-
pública, além de diversas 
autoridades do meio jurí-
dico, empresarial e político 
de Pernambuco e do Rio Grande 
do Norte. Entre elas, os governa-
dores de Pernambuco, João Lyra 

Neto, e do Rio Grande do Norte, 
Rosalba Ciarlini, além da maioria 
dos desembargadores federais do 

A Subseção Judiciária de Petro-
lina (JFPE) realiza, nos dias 22 e 
23/09, o curso “Execução Contra 
a Fazenda Pública”. O treinamen-
to, ministrado pelo servidor Mar-
cos Netto, assessor do desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, terá duração 

de 16 horas/aula.  Durante o en-
contro, serão abordados assuntos 
como: a Fazenda Pública como 
ré, antecipação de tutela contra 
a Fazenda Pública, representação 
judicial, conteúdo dos embargos, 
precatórios e a prioridade de tra-
mitação de processos para idosos 

e para portadores de doença 
grave, utilização de crédito de 
precatório para compra de imó-
veis públicos. Os interessados 
devem efetuar suas inscrições no 
Apoio Administrativo da Sub-
seção, que fica na Praça Santos 
Dumont, no Centro de Petrolina.

A Quarta Turma, presidida pelo 
desembargador federal Rogério 
Fialho, lembra que a sessão ordi-
nária de julgamento será realizada 
hoje (11/09). A reunião acontecerá, 
às 13h30, na Sala das Turmas Nor-
te. A Divisão da Quarta Turma es-
clarece que a sessão de hoje subs-
titui a que seria realizada na última 
terça-feira, adiada em virtude da 
posse do desembargador federal 
Luiz Alberto Gurgel no cargo de 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

A IX Semana Nacional de Con-
ciliação, movimento anual do 
Poder Judiciário para reduzir 
o estoque de processos ju-
diciais em andamento, será 
realizada entre os dias 24 e 
28 de novembro. O Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em 
parceria com os tribunais bra-
sileiros, coordenará o evento. 
Para submeter um processo à 
conciliação durante a Semana 
Nacional, a parte na ação deve 
procurar, com antecedência, o 
tribunal em que o caso tramita. 
Os tribunais federais, trabalhis-
tas e estaduais selecionam e 
incluem os processos que têm 
condições de serem resolvidos 
pela conciliação na lista do 
mutirão.

O diretor do núcleo potiguar da 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região, juiz federal Marco Bru-
no Miranda, é o novo vice-diretor 
do Foro da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte. Ele assume o 
lugar do juiz federal Manuel Maia 
de Vasconcelos Neto, que foi re-
movido para a Seção Judiciária da 
Paraíba. Também houve mudança 
na Subseção de Mossoró, que pas-
sa a ser dirigida pelo juiz federal 
Orlan Donato Rocha, titular da 8ª 
Vara Federal.

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região- TRF5, Corte da qual 
fez parte o novo membro do 
STJ. Na sua saudação, o presi-
dente do STJ disse que Gurgel 
engrandecerá a Corte em ra-
zão do seu vasto currículo.  “É 
jovem, experiente e brilhante”, 
ressaltou. Opinião comparti-
lhada pelo também ministro 
Humberto Martins, que elo-
giou a produtividade do cole-
ga quando esteve à frente do 
TRF5. “Ele representa o jovem 
com competência. Na sua 

gestão como presidente, o TRF foi 
classificado o melhor tribunal pelo 
Conselho Nacional de Justiça”.


