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Concurso para juiz
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O

Juiz federal doa 
mais de 2,5 mil
livros à Biblioteca 
da JFPE  

Metas 2017 e política de priorização do 1º Grau são debatidas

de Maio

TERÇA

Presunção de 
inocência Élio Wanderley é nomeado 

desembargador federal

Aniversariantes
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Soservi - Transporte

juiz federal Élio Wanderley 
de Siqueira Filho, da 7ª Vara 

Federal da Justiça Federal em Per-
nambuco (JFPE), foi nomeado pela 
Presidência da República como 
novo desembargador federal do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5. A nomeação do 
magistrado foi publicada no Diário 
Oficial da União de ontem (02/05). 
A data de posse ainda não foi defi-
nida pelo Tribunal. Natural do Re-
cife-PE, Élio Wanderley assumirá a 
vaga pelo critério de merecimento, 
em decorrência da aposentadoria 
do desembargador federal Francis-
co Wildo Lacerda Dantas, em julho 

de 2015. O juiz federal compôs a 
lista tríplice, juntamente com os 
juízes federais Leonardo Resende 
e Frederico Dantas, definida em 
sessão plenária no dia 20 de abril 
deste ano.  
Carreira - Bacharel em Direito 
(UFPE) e em Administração de Em-
presas (FCAP/UPE), Élio Wanderley 
foi servidor do TRF5, no cargo de 
auxiliar judiciário (1989-1993); pro-
curador do Banco Central e pro-
fessor da Universidade Católica de 
Pernambuco. Aprovado no II Con-
curso de Juiz Federal Substituto da 
5ª Região, em 1993, foi promovido 
a juiz federal em 1996. Foi diretor 

da Subseção Judiciária de Petrolina 
(1996-1999); e diretor do Foro da 
Seção Judiciária de Pernambuco, 
de 2003 a 2005 e em 2009.

As metas nacionais do Judiciário 
para 2017 e a Política de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição estão entre os temas 
que serão debatidos, hoje e 
amanhã (4), em Brasília, durante 
a 1ª Reunião Preparatória para o 
Encontro Nacional do Judiciário 
e a 2ª Reunião da Rede de Prio-

rização do Primeiro Grau, eventos 
que ocorrem paralelamente, no 
mesmo local. A priorização do 
Primeiro Grau foi instituída como 
política pública em 2014, por meio 
da Resolução n. 194/2014 do CNJ, 
que estabelece nove linhas de 
atuação para o aprimoramento da 
primeira instância. O presidente 

do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembargador fe-
deral Rogério Fialho; o juiz federal 
auxiliar da Presidência do Tribunal, 
Leonardo Resende; e o diretor em 
exercício da Divisão de Gestão 
Estratégica e Estatística, Francisco 
José Pessoa, estão entre os partici-
pantes das reuniões.

O diretor da Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região (Esmafe), 
desembargador federal Mano-
el Erhardt, vai proferir palestra, 
amanhã (4), durante o “Seminário 
Direito Penal e Processo Penal em 
tempos de Lava Jato e Mensalão”, 
sobre a “Evolução de jurisprudên-
cia no Supremo Tribunal Federal 
sob o princípio da presunção de 
inocência”.  O evento foi aberto 
ontem (2) e prossegue até ama-
nhã, das 19h às 22h, no auditório 
do Empresarial Rio Mar Trade Cen-
ter, no bairro do Pina, Recife.

A sessão pública de julgamento 
dos recursos interpostos contra 
o resultado provisório na prova 
escrita P4 (sentença penal) do XIII 
Concurso Público para Provimento 
de Cargos de Juiz Federal Subs-
tituto da 5ª Região será realizada 
hoje (3/05), às 9h30, na Sala das 
Turmas do TRF5. O resultado final 
da referida prova deverá ser pu-
blicado amanhã (4/05), no Diário 
Oficial Eletrônico da Justiça Fede-
ral da 5ª Região, e divulgado na 
internet, tanto no site do TRF5, na 
área “Concursos – “Magistrados”, 
quanto na página do Cespe, orga-
nizador do certame.

O juiz federal Francisco Antônio 
de Barros e Silva Neto, titular 
da 21ª Vara Federal da Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE), 
doou 2.693 livros da área jurídi-
ca para o acervo da Biblioteca 
da JFPE. O magistrado lembra 
que a ideia da doação surgiu 
quando, diante de uma obra do 
seu antigo professor, Lourival 
Vilanova, avaliou que o livro 
estava sendo bem cuidado por 
ele, porém inutilizado. “Eu esta-
va guardando algo que deveria 
ser compartilhado. Então, de-
cidi doar para a Biblioteca da 
JFPE, por ser minha segunda 
casa há 15 anos”. (Com infor-
mações da ASCOM/JFPE)


