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AniversariantesSEGUNDA

O

Edson Purcino da Luz
Subsecretaria de Apoio Especial
Rogério Ferreira da Silva
Jardinagem

Subseção Judiciária de Monteiro 
inaugura sede própria na quinta-feira

Horários das Turmas

Confraternizações

Emiliano Zapata 
profere palestra 
para alunos 
de Direito

presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, e a 

diretora do Foro da Seção Judiciá-
ria da Paraíba, juíza federal Helena 
Delgado Fialho Moreira, inauguram 
na próxima quinta-feira, 20/12, a 
sede própria da Subseção Judiciá-
ria de Monteiro (SJM), a 319 km de 
João Pessoa/PB. Em homenagem 
ao filho ilustre, as novas instalações 
da SJM serão denominadas de 
Fórum Ministro Djaci Falcão, faleci-
do em janeiro passado. A Subseção 
Judiciária de Monteiro abriga a 11ª 
Vara Federal na Paraíba e, além da 
população do município, tem uma 
abrangência que atinge 14 cidades 
localizadas no Cariri paraibano. 
Com competência mista (áreas 
cível, penal, execução fiscal e Juiza-
do Especial Federal), as novas ins-
talações vão permitir uma melhor 
prestação jurisdicional a mais de 90 
mil habitantes. 
Homenageado - O ministro Djaci 
Falcão empresta o nome a dois 
prédios da Justiça Federal na 5ª 
Região: à sede do TRF5, no Reci-

fe, e, agora, à Subseção 
Judiciária de Monteiro, 
na Paraíba. Nascido na 
cidade do Monteiro, no 
dia 4 de agosto de 1919, 
Djaci Falcão formou-se 
pela Faculdade de Direi-
to do Recife (UFPE) em 
1943. No ano seguinte, 
obteve o primeiro lugar 
em concurso e ingressou na ma-
gistratura do Estado de Pernam-
buco. Também integrou o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), assumindo 
a sua presidência em 1966. Um 

ano depois, foi nomeado ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
por decreto do presidente Castello 
Branco, cargo no qual permaneceu 
por 22 anos.

Primeira
A Divisão da Primeira Turma co-
munica que amanhã será realizada 
a ultima sessão extraordinária de 
julgamento, de 2012, às 9h, no 
Pleno desta Corte.
Segunda
A última sessão de julgamento, 
do exercício de 2012 , da Segunda 
Turma, acontece amanhã, às 9h, na 
Sala das Turmas Sul. A Divisão da 
Turma informa que a sessão poderá 
se estender até o turno da tarde. 

Aprendizes
A festa de confraternização dos 
estagiários de nível médio será 
realizada hoje, a partir das 18h, 
no Anexo I. Durante o evento, 
os adolescentes participarão de 
sorteio de brindes, bingo, apre-
sentação de talentos musicais 
e culturais, troca de presentes, 

O TRF5 recebeu 
a visita, na últi-
ma quarta-feira 
(12/12), de 
alunos do cur-
so de Direito 
da Universida-
de Federal da 
Paraíba (UFPB), 
campus de João Pessoa. Acom-
panhados pela professora de Di-
reito Constitucional Eveline Neri, 
o grupo assistiu a uma palestra 
ministrada pelo desembargador 
federal convocado Emiliano Za-
pata. O magistrado falou sobre a 
estrutura organizacional, funcio-
namento e expansão do Judici-
ário brasileiro, origem, missão e 
competência da Justiça Federal, 
além de temas mais específicos, 
como concursos públicos e prer-
rogativas funcionais da carreira 
da magistratura.

além da escolha do Ga-
roto e Garota Aprendiz.  
A festa será animada 
pelo DJ Nando.

Pessoal
A equipe da Subsecretaria de Pes-
soal realizou, na última terça-feira, 
sua confraternização natalina. Os 

servidores trocaram presentes e 
votos de boas festas e felicita-
ções para 2013.

Comenda Antônio 
Sevilha
O diretor de Foro da Subseção 
Judiciária do Ceará (SJCE), juiz fe-
deral Leonardo Resende, foi agra-
ciado com a Comenda Antônio 
Sevilha, concedida pela Alfândega 
do Porto de Fortaleza (ALF/FOR). 
A homenagem ocorreu durante 
o seminário “Dia da Segurança 
Funcional Preventiva”, ocorrido na 
última segunda-feira (10/12), na 
sede da JFCE.


