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Aniversariantes
Washington V. Rocha da Silva
Divisão da 3ª Turma

José Expedito Braga Lima Júnior
Gab. Des. Paulo Roberto O. Lima

Dia do Filósofo

Os desembar-
gadores Luiz
Alberto Gurgel
de Faria e
Marcelo
Navarro Ribeiro
Dantas, presi-
dente e vice
deste Tribunal
Regional
Federal da 5.ª
Região (TRF5),
serão agraciados na próxima segunda-
feira(23) com a Medalha Tavares de Lira, do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte, por relevantes serviços
prestados à Justiça. Receberão a mesma
comenda o ministro César Asfor Rocha, ex-
presidente do Superior Tribunal de Justiça;
o juiz federal e conselheiro do CNJ, Walter
Nunes da Silva Júnior; o Subprocurador-

Desembargadores potiguares
receberão a Medalha Tavares de Lira

O presidente do TRF5, Luiz Alberto Gurgel
de Faria, participará amanhã (17) da
solenidade militar em homenagem ao 37º
aniversário da 10ª Brigada de Infantaria
Motorizada. A unidade é denominada

(*) Denominação de governador, durante a República Velha

37 anos da Brigada de Infantaria Motorizada

Geral da
República,
Edílson Alves
de França; e o
advogado e
Conselheiro do
Conselho
Nacional do
Ministério
Público(CNMP),
Adilson Gurgel
de Castro.

Medalha - O patrono da condecoração,
Augusto Tavares de Lira, foi presidente(*) do
Rio Grande do Norte, ministro da Justiça do
governo Afonso Pena e ministro da Viação
e Obras do governo Venceslau Brás, sena-
dor pelo RN, ministro e presidente do Tri-
bunal de Contas da União, além de membro
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

historicamente de Brigada Francisco
Barreto de Menezes. Todos os eventos de
aniversário acontecem no quartel da 10ª
Brigada, que fica localizado no Bairro do
Curado, na BR-232, Km6, no Recife.

O Superior Tribunal de Justiça STJ) está
interligado aos 31 dos 32 tribunais de
segundo grau do País, desde a última
sexta-feira (13). O Tribunal de Justiça de
São Paulo vai integrar a rede Justiça na
Era Virtual, do STJ, para remessa de

Tribunais interligados

O Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil se reunirá, dia 12 de
setembro, para escolher os advogados
que podem se tornar ministros do STJ.
São 49 profissionais que concorrem a
três vagas reservadas através do Quinto
Constitucional da advocacia no Tribunal.
Pelas regras, a OAB elaborará três listas
com seis nomes e enviará ao STJ. O Pleno

OAB indicará listas tríplices

Luiz Alberto Gurgel convida para
lançamento de livro sobre o Recife
Será na próxima sexta-feira(20), no audi-
tório da Escola da Magistratura Federal
da 5ª Região, no anexo I do TRF5, o lan-
çamento do livro “O Recife e suas ruas.
Se essas ruas fossem minhas”, dos escri-
tores Carlos Bezerra Cavalcanti e Vanildo
Bezerra Cavalanti, com apoio cultural do
Instituto Arqueológico, Histórico e
Geográfico de Pernambuco. Na ocasião

haverá palestra do
autor e sessão de
autógrafos. O pre-
sidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, e o diretor da
ESMAFE, desembargador federal Lázaro
Guimarães, assinam o convite para a
solenidade, que terá início às 17 horas.

processos por meio eletrônico. O Tribunal
paulista é responsável por 27% da deman-
da de julgamentos na Corte superior. Com
o ingresso da Justiça paulista, mais de 90%
dos processos que chegam ao STJ serão
enviados eletronicamente.

do Tribunal se reunirá e elegerá três
advogados de cada lista. As listas tríplices,
então, serão enviadas ao presidente da
República, que escolherá um nome de
cada lista para a vaga de ministro. O
nome é submetido ao Senado e, se
aprovado em sabatina feita pela Comissão
de Constituição e Justiça, será nomeado
pelo presidente.

STJ.

.

Luiz Alberto
Gurgel

Marcelo
Navarro


