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Palestra em  
homenagem ao 
Dia do Servidor 

Valorização da Magistratura 

Resultado do concurso do TRF5 Corregedoria conclui correição em processos físicos na SJPE 

TRF5 homenageia ministro Djaci Falcão

Juiz Federal Marco Bruno 
Miranda Clementino

SJRN
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Wagner Dias Ferreira

SJRN
Beatriz Cabral Netto
Gab. Des. Fed. Francisco Wildo
Analândia Aguiar de Freitas Leite
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho
Simone Maria Coelho Lustosa e Silva
Divisão da 3ª Turma
Cleberson Ferreira de Freitas
Telefonia

ministro Djaci 
Falcão, falecido 

no início deste ano, foi 
homenageado ontem 
(5/11) com a aposição 
de um busto em bron-
ze no átrio do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, prédio 
que desde 1995 rece-
beu o nome do minis-
tro, em reconhecimen-
to aos seus relevantes 
serviços prestados à magistratura 
brasileira. A concorrida solenidade 
contou com a presença de diver-
sos familiares do homenageado, 
entre eles a esposa, Maria do 
Carmo Falcão, neto e filhos, como 
o ministro Francisco Falcão, corre-
gedor–nacional de Justiça. Além 
da família, prestigiaram o evento 

o presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), ministro 
Carlos Ayres Brito, o presidente do 
Tribunal de Justiça de Pernambu-
co (TJPE), desembargador Jovaldo 
Nunes, os governadores de Per-
nambuco, Eduardo Campos, e da 
Paraíba, Ricardo Coutinho. 

Imagem - A saudação foi rea-
lizada pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, que 
externou a satisfação dos que 
fazem o TRF5 em receber o bus-
to do seu patrono. Em seu dis-
curso, Paulo Roberto ressaltou 
as qualidades do homem e do 
jurista Djaci Falcão, incluindo sua 
trajetória jurídica. “Djaci Falcão 
é uma dessas pessoas que con-
seguem reunir em torno de si a 

unanimidade. Nunca ouvi nenhum 
comentário que não fosse de elo-
gio. Guardo a imagem dele como 
a de uma pessoa proba, calma, 
fala mansa; de uma pessoa segu-
ra e firme; de quem chegou onde 
desejava. Serve 
de exemplo para 
todos”, afirmou.

A Corregedoria do TRF5 divul-
gou o resultado dos trabalhos 
de correição de processos físicos 
realizados na Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE), iniciada no dia 
20/08. O quarto e último período 

foi realizado de 22 a 30 de outubro, 
nas varas de Caruaru (16ª e 24ª), 
Palmares (26ª) e Jaboatão dos Gua-
rarapes (29ª e 30ª), com um total 
de 1.288 processos físicos. Ao todo, 
nos quatro períodos de correição, 

foram correicionados 6.578 pro-
cessos, abrangendo 27 varas fe-
derais. A correição dos processos 
virtuais (Juizados Especiais Fede-
rais) foi iniciado ontem (5/11), e 
será encerrado no dia 30/11.

Dentro da programação come-
morativa ao Dia do Servidor 
(28/10), hoje, às 15h, no Pleno 
do TRF5, a sócio-fundadora da 
empresa Ângela Leal Assessoria 
e Projetos em RH Ltda., Ângela 
Leal, fará palestra sobre o tema 
“Aposentadoria: A importância 
de construir o futuro AGORA”. 
A palestrante tem formação em 
coaching, com foco na aposen-
tadoria. Após a palestra, será 
servido um coffee break. O 
evento conta com o patrocínio 
da Caixa Econômica Federal e 
do Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil (SICOOB).

A Subseção Judiciária de 
Petrolina/JFPE promo-
ve amanhã (7/11), das 
8h às 17h, o Seminário 
“Pela Valorização da 
Magistratura”. Coorde-
nado pelo juiz federal 
da 17ª Vara Federal, 
Arthur Napoleão Teixei-
ra Filho, que está res-
pondendo pela direção 
da referida Subseção, o 

evento é aberto à comu-
nidade jurídica e ao pú-
blico em geral. As inscri-
ções serão realizadas na 
própria sede da Subse-
ção, mediante a doação 
de 1Kg de alimento não 
perecível, que será en-
tregue a um instituição 
carente da região. Mais 
informações pelo telefo-
ne: (87) 3038 2000.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 informa que a 
publicação do Edital de Resultado 
Preliminar das Provas Objetiva/
Discursiva e Redação do concurso 
público para cadastro de reserva 
de servidores para o TRF5 e Se-

ções Judiciárias vinculadas está 
prevista para 10/12/2012. O Edi-
tal será divulgado no Diário Ele-
trônico da Justiça Federal da 5ª 
Região e no site da organizadora, 
Fundação Carlos Chagas:  
www.concursosfcc.com.br


