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Reuniões do Pleno do TRF5 mudam de local

Comunicado
das Turmas

JFPE abre inscrição de jurados para 
Tribunal de Júri

O

de Setembro9
TERÇA

Juiz Federal José Moreira da 
Silva Neto

SJPE

Marcone Campelo
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

Aniversariantes

Luiz Alberto Gurgel toma posse, hoje, 
como ministro do STJ

desembargador fede-
ral Luiz Alberto Gurgel 

de Faria toma posse, hoje 
(9/09), como ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). A solenidade de posse 
está marcada para as 18h, no 
Pleno do STJ (SAFS - Quadra 
06 - Lote 01 - Trecho III, Bra-
sília – DF). A nomeação do 
magistrado foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU), 
no dia 20/08. Aos 44 anos de 
idade, Luiz Alberto Gurgel de 
Faria foi indicado pela presidente 
Dilma Rousseff, no dia 4 de junho, 
para compor o STJ, em vaga des-
tinada a juiz federal de Tribunal 
Regional Federal, decorrente da 

aposentadoria da ministra Eliana 
Calmon, ocorrida em dezembro do 
ano passado. O nome do magis-
trado constou de uma lista tríplice 
definida pelo Pleno do STJ, em 

sessão realizada no dia 9 de abril. 
Solenidade – A posse de Gurgel 
será prestigiada pela maioria dos 
integrantes do TRF5. Foram con-
firmadas as presenças dos desem-
bargadores federais Francisco Wil-
do (presidente da Corte), Edilson 
Pereira Nobre (vice-presidente), 
Francisco Barros Dias (corregedor-
-regional), Marcelo Navarro (dire-
tor da Esmafe), José Maria Lucena, 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
Manoel Erhardt, Rogério de Mene-
ses Fialho e Fernando Braga, além 
dos juízes federais que estão con-
vocados como desembargadores: 
Ivan Lira, Élio Wanderley de Si-
queira Filho, Paulo Machado Cor-
deiro e Joana Carolina Lins Pereira.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 informa que, a 
partir desta quarta-feira (10/09), 
as sessões do Pleno serão reali-
zadas na Sala das Turmas Norte, 
no 2º andar do edifício-sede. O 
motivo da mudança é a neces-
sidade de substituição do teto 

do auditório do Pleno. De acordo 
com a Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial (SIAP) 
do TRF5, a empresa responsável 
pelos projetos básico e executi-
vo deverá entregar os referidos 
projetos até o dia 21 deste mês, 
para que os mesmos possam ser 

aprovados pela Presidência do 
Tribunal e submetidos a pro-
cesso licitatório de contratação 
de empresa especializada para 
a execução da obra.  A SIAP 
prevê para o mês de fevereiro 
do próximo ano a conclusão 
do reparo no teto do Pleno.

A Divisão da Quarta Turma infor-
ma que a sessão de julgamento de 
hoje, 9/09, será realizada, excep-
cionalmente, na próxima quinta-
-feira, dia 11, às 13h30, na Sala das 
Turmas Norte. O adiamento se dá 
por conta da posse do desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel 
de Faria no cargo de ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
A Segunda Turma também não 
realizará sessão hoje, voltando a se 
reunir no dia 16/09.

Os interessados em se tornar jura-
dos em Tribunal de Júri, realizado 
pela 36ª Vara Federal (especiali-
zada no processamento e julga-
mento das causas penais), podem 
se inscrever através do email 
direcao36@jfpe.jus.br. É necessá-
rio enviar os seguintes dados no 
corpo do email: nome completo, 
data de nascimento, RG, CPF e 
profissão. A participação em Tri-

Os supervisores da Subsecreta-
ria de Controle Interno, Cláudio 
Alves Gomes (Seção de Análise, 
Gestão Orçamentária, Financeira e 
Patrimonial) e Rodolfo Guimarães 
Neves (Seção de Auditoria Ope-
racional e Prestação de Contas), 
vão participar do curso Gestão de 
Risco. Promovido pelo Conselho 
da Justiça Federal (CJF), o treina-
mento será realizado nos dias 10, 
11 e 12/09, em Brasília. A proposta 
é de que, até o final da capacita-
ção, os participantes estejam aptos 
a reconhecer, discutir princípios e 
diretrizes relativos à implantação e 
avaliação da gestão de riscos.

bunal de Júri gera alguns benefí-
cios aos jurados, de acordo com o 
Código de Processo Penal, como 
presunção de idoneidade moral 
(Art. 439) e critério de desempate 
em licitações e concursos públi-
cos (Art.440). Além disso, nenhum 
desconto será feito nos venci-
mentos ou salário do jurado sor-
teado que comparecer à sessão 
de um júri (Art. 441).

Gestão de Risco


