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Francisco Falcão toma posse como presidente do STJ
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Aniversariantes

Barros Dias conclui a primeira etapa 
da correição na JFPE

Primeira Turma 
homenageia 
Francisco
Cavalcanti

Gregório Bezerra é 
um dos destaques 
desta semanacorregedor-regional do TRF5, 

desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias, encerrou, na últi-
ma sexta-feira (29/08), a correição 
ordinária na Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), nas varas da 
capital.  Os trabalhos, iniciados no 
dia 25/08, foram realizados nas 15 
varas federais situadas no Recife. 
Durante uma semana, a equipe da 
Corregedoria inspecionou um to-
tal de 830 processos físicos e fez a 
análise dos processos e o levanta-
mento de informações referentes 
à parte administrativa das varas.  
Continuidade - Na semana de 15 

a 19/09, a 
Corregedoria 
dará início 
ao segundo 
período da 
correição nos 
processos fí-
sicos da JFPE. 
Desta vez, o 
trabalho será 
concentrado 
nas 13 varas 
do interior de Pernambuco, onde 
serão correicionados 690 proces-
sos. De acordo com Barros Dias, 
a correição nos processos virtuais 

Bastante concorrida, a posse dos ministros 
Francisco Falcão e Laurita Vaz, respecti-
vamente presidente e vice-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), reuniu, 
segunda (1º/09), no Pleno do STJ, entre os 
convidados, desembargadores do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – TRF5, Cor-
te da qual fez parte o novo presidente do 
STJ.  Os desembargadores federais Fran-
cisco Wildo (presidente), Francisco Barros 

Dias (corregedor), José Maria Lucena, 
Luiz Alberto Gurgel de Faria, Manoel 
Erhardt, Marcelo Navarro, Paulo Rober-
to de Oliveira Lima, Rogério Fialho,  e o 
desembargador convocado Élio Wan-
derley prestigiaram a solenidade. Gurgel 
de Faria será colega do ministro Falcão 
no STJ, onde tomará posse como minis-
tro no próximo dia 9/09. 

das Turmas Recursais e dos Juiza-
dos Especiais Federais (JEFs) será 
realizada no período de 6 a 15/10, 
na sede do TRF5.

A batalha judicial entre os filhos 
do militante político Gregório 
Bezerra e a União é um dos te-
mas do programa Via Legal de 
hoje. Os sucessores do ex-militar 
natural de Panelas, no agreste de 
Pernambuco, entraram na Justiça 
requerendo uma indenização por 
danos morais, devido às agressões 
sofridas pelo pai durante a Dita-
dura, quando Gregório foi preso, 
torturado e obrigado a deixar o 
país. Enquanto celebram a deci-
são favorável do TRF5 em relação 
ao caso, os familiares aguardam 
o desfecho da história. A edição 
desta quarta-feira também traz 
matérias sobre as dificuldades que 
envolvem a liberação de seguros 
de vida; a recusa do INSS em pa-
gar pensão por morte a menores 
que vivem sob guarda judicial; e 
o drama de centenas de africanos 
que, desde a Copa do Mundo de 
Futebol, tentam a condição de 
refugiados para morar no Brasil. 
O Via Legal é transmitido pela TV 
Justiça, a partir das 21h30.

Aposentado na última sexta-feira, 
o desembargador federal emérito 
Francisco Cavalcanti, que rece-
be, hoje, homenagem do TRF5, 
também será homenageado pela 
Primeira Turma, nesta quinta-
-feira, durante sessão ordinária, 
a partir das 9h, na sala das Tur-
mas. O magistrado integrava este 
colegiado, juntamente com os 
desembargadores federais Ma-
noel Erhardt (presidente) e José 
Maria Lucena.

Após 25 anos de dedicação ao 
TRF5, a técnica judiciária Dalvani-
ra Fidélis Nunes se aposenta por 
tempo de contribuição. A servido-
ra estava lotada na Diretoria Geral 
e se despediu dos colegas na últi-
ma sexta-feira (29). “Sentirei falta 
dessa convivência com os colegas. 
Muitos ingressaram comigo, há 
25 anos. Esse trabalho significou 
muito para mim”, ressaltou.


