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CJF realiza próxima sessão no TRF5 

Arrasta-pé 

TRF5 promove Semana do Meio Ambiente

de Junho

SEXTA

Solenidade de posse de Élio Siqueira 
será na próxima segunda
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Josefa de Lima Ferreira
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Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 realizará, 
na próxima segunda-
-feira (6), às 16h, no 
Teatro de Santa Isabel, 
a solenidade de posse 
de Élio Wanderley de 
Siqueira Filho no car-
go de desembargador 
federal. O magistrado 
assumirá a vaga pelo 
critério de merecimen-
to, em decorrência 
da aposentadoria do 
desembargador federal emérito 
Francisco Wildo Lacerda Dantas, 
ocorrida em julho de 2015. Na oca-

sião, a orquestra 
infantil de violi-
nos Crescendo 
na Harmonia, 
apoiada pelo 
TRF5, fará uma 
apresentação 
especial.  De-
pois da sole-
nidade, o de-
sembargador 
receberá os 
cumprimentos 
no Spettus Boa 
Viagem. O jan-

tar de adesão custa R$ 140, com 
direito ao rodízio, buffet, sobreme-
sa e bebidas alcoólicas.  

Carreira - Natural do Recife - PE, Élio 
Siqueira é bacharel em Direito (UFPE) 
e em Administração de Empresas 
(FCAP/UPE). Foi servidor do TRF5, 
no cargo de auxiliar judiciário (1989-
1993); procurador do Banco Central; 
e professor da Universidade Católica 
de Pernambuco. Aprovado no II Con-
curso para Juiz Federal Substituto da 
5ª Região, em 1993, foi promovido a 
juiz federal titular em 1996. Foi dire-
tor da Subseção Judiciária de Petroli-
na (1996-1999); e diretor do Foro da 
Seção Judiciária de Pernambuco em 
dois biênios. Antes de ser nomeado 
desembargador, estava como juiz 
federal titular da 7ª Vara Federal da 
Justiça Federal em Pernambuco.

A Comissão Socioambiental do 
TRF5 promove, de segunda (6) 
a sexta-feira (10/06), a Semana 
do Meio Ambiente. No hall de 
entrada do Tribunal haverá expo-
sições de orquídeas da Associa-
ção Orquidófila de Pernambuco 
–ASSOPE, projetos de reciclagem 

apoiados pela ONG Moradia e 
Cidadania e venda de quadros 
do artista plástico pernambucano 
André Soares Monteiro. Ele é o 
idealizador do Movimento Cata-
misto, cuja técnica de pintura cata 
e mistura o lixo, transformando-
-o em arte sustentável. Paralela-

mente, no 16º andar do TRF5, um 
espaço para descanso e leitura 
disponibilizará, permanentemen-
te, livros e revistas sobre os mais 
diversos temas. Quem se interes-
sar por algum livro poderá levá-lo 
mediante troca. Para encerrar a 
programação da Semana do Meio 

A Associação dos Servidores da 
Justiça Federal no Estado de Per-
nambuco - Asserjufe-PE promove, 
hoje, às 18h, na sede da entidade, 
a tradicional festa junina - Forró da 
Veia Cega. A animação está ga-
rantida por Manuelzinho do Acor-
deon e pelo Trio Pé de Serra, além 
da barraca de comidas típicas. O 
DJ Nando não vai deixar ninguém 
parado no intervalo das atrações 
musicais. A entrada é franca para 
sócios e acompanhantes. A sede da 
Asserjufe fica na Av. Recife, 6250. 

Ambiente, na sexta, dia 10/06, 
às 14h, será exibido o docu-
mentário “Lixo Extraodinário”, 
do artista plástico Vik Muniz, 
que produz obras de arte com 
ajuda de catadores, utilizando 
materiais encontrados no lixão 
para compor suas obras.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 vai sediar, na 
próxima segunda (6), às 10h, a 
reunião ordinária do Conselho 
da Justiça Federal (CJF). Na ses-
são, serão julgados processos 
administrativos referentes a ser-
vidores, magistrados federais e 

projetos institucionais. Também 
serão apreciadas propostas de 
atos normativos que regulamen-
tam questões administrativas 
da Justiça Federal, dentre outras 
demandas. As decisões possuem 
caráter vinculante e delas não 
cabe recurso.


