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TRF5 sediou sessão do Conselho da Justiça Federal

de Junho

TERÇA

Iluminação mais 
econômica

Teatro de Santa Isabel foi palco para solenidade de 
posse de Élio Siqueira

Aniversariantes
Hugo Siqueira de Souza
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Wellington da Silva Chaves
MPS

Os membros do Conselho da 
Justiça Federal (CJF) se reuniram, 
ontem (6/6), na sede do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, sob a coordenação do 
presidente do CJF e do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), ministro 
Francisco Falcão. Participaram, 
ainda, os ministros Og Fernandes, 
corregedor-geral da Justiça Fe-

deral; Mauro Campbell e Benedito 
Gonçalves, membros efetivos; os 
desembargadores federais Hilton 
Queiroz (presidente do TRF1), Cecí-
lia Marcondes (presidente do TRF3), 
Luis Fernando Penteado (presidente 
do TRF4) e Rogério Fialho (presiden-
te do TRF5); o juiz federal Antônio 
César Bochenek, presidente da As-
sociação dos Juízes Federais (Ajufe); 

e o membro do Conse-
lho da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), 
o advogado Felipe Sar-
mento. Entre os temas 
julgados, a revisão da 
resolução que regula os 
concurso públicos para a 
investidura no cargo de 
juiz federal substituto.

eatro, justiça, música e cidada-
nia. Ontem, o Teatro de Santa 

Isabel foi palco para cenas diferen-
tes: a posse comemorativa do mais 
novo membro do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, de-
sembargador federal Élio Wander-
ley de Siqueira Filho, e a primeira 
apresentação da Orquestra de violi-
nos Crescendo na Harmonia, apoia-
da pelo TRF5. Nas coxias, crianças e 
adolescentes na expectativa da es-
treia. Nos bastidores, desembarga-
dores federais.  Na plateia, ministros 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
magistrados de diversos estados, o 
governador de Pernambuco, Paulo 

Ministros prestigiam 
exposição - O presidente 
do TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho 
(esq.), e os ministros Ribeiro 
Dantas e Mauro Campbell 
prestigiaram a exposição 
do artista do Movimento 
Catamisto, André Soares 
Monteiro, no hall do TRF5.

Câmara, representan-
tes dos três poderes, 
amigos e familiares do 
empossado.  Em seu 
discurso, Élio Siqueira 
destacou o local do 
evento. “Foi templo da 
cultura nordestina e 
testemunha, no passa-
do longínquo, da defesa de ideias 
e sentimentos tão caros. Não po-
díamos deixar passar em branco a 
oportunidade de proporcionar aos 
convidados uma atração não só cul-
tural, mas símbolo da preocupação 
do TRF5 com a responsabilidade 
social e ambiental”. 

Papel do magistrado – Sauda-
do pelo desembargador federal 
Manoel Erhardt, pelo procurador-
-chefe da Procuradoria Regional 
da República na 5ª Região, Antônio 
Edílio, e pelo ex-presidente da OAB 
- Seccional Pernambuco, Pedro 
Henrique Alves, Siqueira enfatizou 

a importância da postura 
que o magistrado deve ter 
ao decidir. “É imprescin-
dível que o magistrado se 
posicione de acordo com a 
sua consciência, e não com 
medo de contrariar determi-
nados interesses ou queren-
do agradar quem quer que 

seja. Se o juiz, desembargador ou 
ministro não tiver a liberdade de 
efetivamente decidir conforme sua 
convicção, estando sujeito a sofrer 
toda sorte de dissabor e constran-
gimento, ninguém poderá, verda-
deiramente, dormir tranquilo”. 

Desde a noite de ontem (6), o edi-
fício-sede do TRF5 funciona com 
uma iluminação mais econômica. 
Os refletores de LED, instalados na 
fachada do Tribunal, reduzem os 
custos com o consumo de ener-
gia elétrica. A substituição reflete 
a preocupação do TRF5 com a 
economia e sustentabilidade. Os 
recursos para a nova iluminação 
foram aprovados no ano passado.


