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TRU julga mais de 80 processos

de Março

TERÇA

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes

o longo das 
três décadas de 

existência, o Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 
construiu uma grande 
história de trabalho 
e realizações, desta-
cando-se no cenário 
jurídico nacional. As 
memórias da trajetória da Corte 
foram compartilhadas não ape-
nas por magistrados e servidores, 
mas também por diversas autori-
dades e personalidades jurídicas 
que prestigiaram a solenidade de 
comemoração dos 30 anos do 
TRF5, na tarde de ontem (18). Foi 
no Salão do Pleno que os convida-
dos acompanharam a entrega de 
placas comemorativas a cada um 
dos 10 magistrados da primeira 
composição da Corte. Depois, foi 
a vez de 81 servidores que atuam 
no TRF5 desde 1989 terem seus 
nomes aclamados durante a ceri-
mônia. Em nome de todos os ser-
vidores homenageados, o servidor 
Marcos Antônio de Souza Veras 
(mais antigo entre todos) recebeu 
uma placa confeccionada especial-
mente para a ocasião. A cerimônia 

TRF5 celebra 30 anos da instalação

O TRF5 sediou, ontem (18), a 27ª 
Sessão de Julgamento da Turma 
Regional de Uniformização de 
Jurisprudência (TRU). Coordena-
dos pelo desembargador federal 
Élio Siqueira, o colegiado apreciou 
mais de 80 processos, entre eles 
o que trata da fixação da Data 
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Lázaro Guimarães

TRF5

Juiz Federal José Maximiliano 
Machado Cavalcanti
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Juíza Federal Janine de
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Aleson José da Silva
SOSERVI

contou, também, com o lançamen-
to do Selo e Carimbo Comemorati-
vos aos 30 anos do Tribunal e com 
a apresentação do quinteto de cor-
das da Orquestra Criança Cidadã. 
Memorial do TRF5 – Dentro das 
comemorações dos 30 anos, o 
TRF5 inaugurou, na noite de on-
tem (18), o Memorial do TRF5, no 

térreo do edifício-sede. 
O espaço conta com uma 
linha do tempo, fotos, 
primeiros processos, bio-
grafia dos desembargado-
res e ambientes virtuais e 
interativos, que trazem 
fatos e personalidades 
que marcaram a história 
do Tribunal. Participaram 

da solenidade desembargadores 
federais do TRF5, juízes federais, 
servidores, ex-membros da Corte 
e diversas outras autoridades. A 
placa do novo ambiente foi des-
cerrada pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel de 
Oliveira Erhardt, pelo ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, Fran-

de Cessação do Benefício (DCB) 
do auxílio-doença, que tem como 
objeto de discussão a contagem 
do prazo de vigência do benefício. 
Esta foi a última reunião presidida 
por Élio Siqueira, que encerra o 
mandato no próximo dia 31. O ma-
gistrado se despediu do colegiado 

e deus as boas-vindas ao 
seu sucessor, o desembar-
gador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima. “Agradeço 
a todos pela colaboração e 
pelo trabalho desenvolvido nessa 
gestão. Aproveito a ocasião para 
anunciar o próximo presidente 

da TRU, o desembargador Paulo 
Roberto, que atendeu ao nosso 
convite para comparecer a esta 
sessão”, declarou Siqueira. 

Memorial Ministro Djaci Falcão 
Antes da solenidade que mar-
cou os 30 anos do TRF5, reali-
zada no Pleno, foi inaugurado o 
Memorial Ministro Djaci Falcão, 
no 15º andar do edifício-sede. 
O espaço é uma homenagem 
ao magistrado que dá nome ao 
prédio e conta com uma vitri-
ne de fotos que traduzem, em 
imagens, a trajetória do minis-
tro, desde a infância até o final da 
carreira jurídica. Djaci Falcão nas-
ceu na cidade de Monteiro/PB, em 
4 de agosto de 1919. Ingressou na 
magistratura em 1944 e assumiu a 
presidência do Supremo Tribunal 
Federal (STF) no período de 1975 
e 1977. Faleceu no ano de 2012, 
aos 92 anos.

cisco Falcão, pelo desembargador 
federal Lázaro Guimarães e pelo 
desembargador federal emérito do 
TRF5 Ridalvo Costa.
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