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Evento comemorativo aos 25 anos do TRF5 discute novo CPC

de Outubro28
TERÇA

Tribunal  homenageia Luiz Alberto Gurgel
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O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 preparou 
uma programação bem di-

versificada para homenagear o 
ministro Luiz Alberto Gurgel, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
A programação está repleta de ati-
vidades que retratam a passagem 
do magistrado pelo Tribunal nos 
últimos 14 anos. O evento inicia, 
às 16h30, na Sala das Turmas Sul 
do TRF5, com um pronunciamen-
to do desembargador federal e 
diretor da Esmafe, Marcelo Navar-
ro, seguida de uma apresentação 
de um vídeo com depoimentos 
de magistrados e servidores do 
Tribunal. Durante o evento, o mi-
nistro receberá exemplares do 
Jornal Mural TRF Hoje, uma placa 
registrando o projeto do Processo 
Judicial eletrônico (PJe), iniciado 
durante sua gestão na presidência 
desta Corte, além de uma réplica 
do prédio sede e da ampliação do 
TRF5.
Perfil – Luiz Alberto Gurgel de 
Faria tornou-se o desembargador 
federal mais jovem do Brasil ao 
ser promovido por merecimento 
para o TRF5, em junho de 2000. 
Neste período, o magistrado exer-
ceu os cargos de diretor da Escola 

de Magistratura, presidente da 
Segunda e da Quarta Turma, 
corregedor-geral e diretor da 
Revista. Aos 39 anos, foi eleito 
presidente do Tribunal para o 
biênio 2009-2011. São marcos 
da sua gestão: a criação do sis-
tema de precatórios eletrônicos; 
a implantação do Diário Ele-
trônico da Justiça Federal da 5ª 
Região, inicialmente na segun-
da instância; o desenvolvimento 
do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), sistema adotado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ); e o 2º lugar, dentre os 91 
tribunais no Brasil, no ranking 
das 10 Metas do CNJ para 2009, 
cumprindo 99,71% delas e ten-
do sido o único tribunal federal a 

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

Começam hoje as inscrições 
para magistrados, servidores 
e estagiários interessados em 
participar do 1º Encontro Cien-
tífico sobre o Novo Código de 
Processo Civil:  Perspectiva e 
Desafios, que será realizado no 
período de 10 a 12/11, no Au-
ditório da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE). Promovido 

conjuntamente pelo TRF5, SJPE, 
Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe) e pela As-
sociação Norte e Nordeste de 
Professores de Processo (ANNEP), 
o evento é destinado, prioritaria-
mente, a magistrados, servidores 
e estagiários do TRF5 e das se-
ções judiciárias da 5ª Região, e 
faz parte das comemorações dos 

25 anos do TRF5. Serão disponibi-
lizadas 400 vagas. Os interessados 
devem fazer a inscrição, até o dia 
31/10, em “Próximos Eventos da 
Intranet do TRF5 ou em “Even-
tos” da Internet do Tribunal. Para 
o público externo, o cronograma 
de inscrições vai de 3 a 7/11. O 
objetivo do encontro é apresentar 
as principais alterações no pro-

cesso civil brasileiro, por meio 
de 15 exposições, divididas em 
5 módulos. Cada módulo terá 
três expositores e abordará os 
principais livros do novo Código 
de Processo Civil (CPC). Entre os 
palestrantes, desembargadores 
federais do TRF5 e professores 
que fazem parte da ANNEP, além 
de convidados.

A Comissão Examinadora do 
XIII Concurso Público para 
Provimento de Cargos de Juiz 
Federal Substituto da 5ª Re-
gião disponibilizou na última 
sexta (24), na página do TRF5 
na Internet, os atos que cons-
tituem os membros da referida 
Comissão. Para conferir os atos 
basta clicar em “Concursos e 
Seleções”, selecionar “Magis-
trados” e, em seguida, escolher 
entre os dois atos. De acordo 
com a Comissão, são 86 vagas 
para juízes federais substitutos, 
número superior às seleções 
passadas. A instituição contra-
tada para a execução do certa-
me é o Cespe/UnB.

Programação comemorativa ao Dia 
do Servidor se encerra na próxima 
quinta-feira (30), com palestra do 
consultor organizacional, escritor 
e especialista em desenvolvimen-
to das competências de Lideran-
ça aplicada à Administração e à 
Educação, Eduardo Shinyashiki. 
O palestrante vai abordar o tema 
“Estratégias vencedoras – atitudes 
e ações que transformam desafios 
em conquista”. O evento será rea-
lizado a partir das 16h, na Sala das 
Turmas Sul. Em seguida, haverá um 
coquetel de confraternização. 
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