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Aniversariantes

SEXTA

O

Juiz Federal Fábio Luiz 
de Oliveira Bezerra

SJRN

José Francisco de Oliveira
SOSERVI
Ana Caterine de Lima Cavalcanti
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Paulo Victor Cruz Souto Maior
Subsecretaria de Material de Patrimônio

Sábado, dia 28
Juiz Federal Rubens 

de Mendonça Canuto Neto
SJAL

Ismael Anacleto da Silva
Soservi

Domingo, dia 29
Elizabeth Lins Moura Alves de Carvalho
Gab. da Revista
Wellington Almeida do Nascimento
Gab. do Des. Fed. Manoel Erhardt

velório do mi-
nistro aposenta-
do Djaci Falcão, 

que dá nome ao 
prédio principal do 
TRF5, foi realizado 
durante todo dia de 
ontem (26) no hall do 
Tribunal. Aos 92 anos, 
o ministro faleceu 
enquanto dormia, 
na madrugada da 
quinta-feira, em sua 
residência, em Boa Viagem, Recife 
(PE), por motivos naturais. O veló-
rio segue até as 10h de hoje (27), 
quando será realizada a missa de 
corpo presente. Em seguida, o mi-
nistro será levado para o Cemitério 
de Santo Amaro, onde será feito o 
sepultamento, às 11h.  Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
desembargadores federais, o go-
vernador do Estado de Pernambu-
co, Eduardo Campos, e seu irmão, 
o advogado Antônio Campos, juí-
zes federais, desembargadores dos 
Tribunais de Justiça de Pernambuco 
(TJPE) e da Paraíba (TJPB), diver-
sos juristas e empresários vieram 
prestar suas condolências à família, 
que se fez representada pela viúva, 

Maria do Carmo de Araújo Falcão, 
pelos filhos Francisco Falcão, mi-
nistro do STJ, Maria da Conceição 
e Luciano, e pelos netos. “Nesse 
momento tão conturbado para o 
Judiciário brasileiro, meu pai deixa 
o exemplo de prudência, equilíbrio, 
honradez e dignidade. Ele morreu 
como sempre foi: uma pessoa sere-
na”, revelou, emocionado, o minis-
tro Francisco Falcão. 

Prédio do TRF5 tem nome do 
ministro - Em 1995, um ano após 
a inauguração do prédio do TRF5, 
o edifício-sede do Tribunal ganhou 
o nome do ministro Djaci Falcão. 
De acordo com o presidente do 
TRF5, Paulo Roberto de Oliveira 

Lima, a homenagem foi em reco-
nhecimento aos relevantes serviços 
prestados pelo ministro à magis-
tratura brasileira, durante 44 anos 
como juiz de Direito. “A morte do 
ministro Djaci Falcão significa uma 
perda relevantíssima, dado que se 
tratava de pessoa que representa-
va as melhores características da 
magistratura nordestina, especial-
mente a pernambucana, tanto que 
emprestou seu nome para o edifí-

Corpo do ministro Djaci Falcão é velado no TRF5
cio-sede do Tribunal. Tratava-se de 
juiz egresso do TJPE, logrou inte-
grar o Supremo Tribunal Federal, 
presidi-lo, se constituindo, à época, 
a pessoa mais importante da ma-
gistratura brasileira, se notabili-
zando por ser juiz probo, operoso, 
justo; orgulhando aos que fazem 
a Justiça Federal”.  Devido à morte 
do ministro, o governador do Esta-
do de Pernambuco decretou luto 
oficial de três dias. 

O presidente do TRF5, Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, 
e representantes da Caixa 
Econômica Federal (CEF) fir-
maram, na tarde de ontem, 
um Acordo de Cooperação 
Técnica referente à abertura 
de contas específicas para 
recursos relativos à execução dos 
encargos trabalhistas. A medida 
atende à Resolução nº 98/2009 
do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), que determina que os 
encargos trabalhistas relativos a 
férias, 13º salário e multa do FGTS 

por dispensa sem justa causa, a 
serem pagas pelos tribunais e 
conselhos às empresas contrata-
das para prestar serviços de forma 
contínua, sejam suprimidos do 
valor mensal do contrato e depo-
sitados em banco público oficial.

TRF5 assina acordo com a Caixa
No próximo domingo (29), a Pre-
feitura do Recife promove o “Co-
nheça o Recife Pedalando”, passeio 
ciclístico com percurso de 13km, 
alcançando os principais pontos 
turísticos da cidade. A concen-
tração será às 7h30, na Casa da 
Cultura, com largada prevista para 
às 8h30. De lá, os ciclistas seguem 
pelos bairros de São José, Ca-
banga, Afogados e Imbiribeira. O 
passeio será animado pelo som da 
Frevioca e com informações turís-
ticas dos pontos percorridos. Para 
participar basta levar um pacote 
de leite em pó. Inscrições pelo 
telefone (81) 3355-8847.

Conheça o Recife 
Pedalando


