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Compromissos do vice-presidente

Resultado da IV Olimpíada da JF5 está disponível na 
intranet/internet

de Outubro30
QUINTA

Emoção marca homenagem a Luiz Alberto Gurgel Aniversariantes
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Palestra e música 
encerram semana

A delegação da Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL) foi recordista 
em medalhas na IV Olimpíada 
da Justiça Federal da 5ª Região. 
A JFAL conquistou 43 medalhas, 
sendo 22 de ouro, 15 de prata e 
19 de bronze. De acordo com a 

gerência do projeto da Olimpíada, 
a JFAL bateu o recorde de meda-
lhas de ouro e do somatório de 
todas as medalhas. Já a delegação 
do TRF5, campeã da última edição, 
somou 26 medalhas, das quais 
nove são de ouro, 10 de prata e 

sete, bronze. O resultado final da 
IV Olimpíada pode ser conferi-
do, até o dia 26/11, na internet/
intranet do TRF5 e nas intranets 
das seções vinculadas, na aba 
“Resultados” do Portal Olímpico 
(banner da Olimpíada).

A partir da próxima semana, a 
agenda do vice-presidente do 
TRF5, desembargador federal 
Edilson Nobre, será bem movi-
mentada. Ele inicia a jornada de 
trabalho participando de uma 
reunião, no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), com os presidentes 

e vice-presidentes dos Tribunais 
Regionais Federais (TRFs), sobre 
gestão de Recursos Repetitivos. 
Na quinta-feira, 6/11, o magistra-
do participa da instalação das 34ª 
e 35ª Varas Federais da Justiça 
Federal no Ceará (JFCE), no muni-
cípio de Maracanaú/CE.

oi em tom de emo-
ção que servidores, 

magistrados e amigos do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 
se despediram, ontem 
(29), do atual ministro 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Luiz Alberto 
Gurgel de Faria. Egresso 
desta Corte, da qual fez 
parte por 14 anos, ele congregou 
colegas daqui, da Paraíba, do Rio 
Grande do Norte, do Ceará, de 
Sergipe e de Alagoas na sala das 
Turmas Sul, entre eles o ministro 
emérito do STJ, Castro Meira, e 
os desembargadores eméritos do 
TRF5, Margarida Cantarelli e Ri-
dalvo Costa. A homenagem teve 
início com uma apresentação dos 

músicos João Paulo Albertim (ca-
vaquinho) e Rubem França (violão 
de 8 cordas). Em seguida, o desem-
bargador federal Marcelo Navarro 
saudou o homenageado em nome 
da Corte. “Luiz Alberto sempre teve 
uma postura de um homem ínte-
gro, ponderado e que sempre se 
coloca no lugar do outro, dotado 
de sentimento de alteridade, que, 

infelizmente, faz tanta falta 
nos dias de hoje. É um juiz 
completo, não apenas um 
grande magistrado, mas um 
grande administrador e um 
excelente professor”. 
Orgulho – Em seguida, a 
Divisão de Comunicação So-
cial apresentou o vídeo “De 
Labuta e Amor”, no qual, a 
partir de um cordel espe-

cialmente escrito pelo servidor da 
SJPB Marconi Araújo, são apresen-
tados depoimentos sobre o home-
nageado. O ministro também foi 
presenteado com uma coletânea de 
edições do jornal mural TRF Hoje e 
placas representativas de duas mar-
cas da sua gestão na presidência do 
TRF5 (2009-2011): o Processo Judi-
cial eletrônico (PJe), entregue pela 

desembargadora federal convocada, 
Joana Carolina Lins Pereira; e a am-
pliação do Tribunal, entregue pelo 
vice-presidente da Corte, desembar-
gador federal Edilson Nobre. Ambos 
destacaram a importância dos dois 
projetos para a 5ª Região e para o 
País. Ao agradecer a homenagem, 
Gurgel de Faria falou da sua traje-
tória de 25 anos na Justiça Federal, 
na qual começou como estagiário, 
“Tenho orgulho da produtividade al-
cançada por esta Corte, que tem, no 
âmbito da Justiça Federal, a menor 
média nacional de processos trami-
tando em seus gabinetes. A minha 
recente ascensão ao STJ, certamen-
te, não tenho dúvida, tem muito da 
contribuição, do reconhecimento do 
trabalho desta Corte e de cada um 
de vocês aqui presentes”, enfatizou. 

O NDRH lembra que hoje (30), 
às 16h, na Sala das Turmas Sul, 
o consultor Eduardo Shinyashiki 
fará palestra sobre “Estratégias 
Vencedoras – Atitudes e Ações 
que Transformam Desafios em 
Conquistas”. O evento faz parte 
da programação comemorativa ao 
Dia do Servidor Público, que será 
encerrada amanhã, às 16h, no hall 
de entrada do TRF5, com o Show 
Talento Servidor, com apresenta-
ção de servidores que também se 
dedicam à música. Quem tiver in-
teresse em se apresentar, deve en-
trar em contato com Rose (9818), 
Sílvio (9354) ou Tarcisio (9805).

Homenagem ao Servidor

Atletas da JFAL


