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Concurso Nacional de Remoção 2015: 5ª Região terá 15 servidores removidos

Recesso forense tem início a partir do 
dia 20 de dezembro
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presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 

TRF5, desembargador federal Ro-
gério Fialho, assinou a Portaria Nº 
00773, no dia 11/12/2015, disci-
plinando as atividades do Tribunal 
no período de 20 de dezembro a 
6 de janeiro de 2016, considerado 
Recesso Forense. De acordo com 
a Portaria, nesse período, o expe-
diente do Tribunal será das 13h 
às 18h, em regime de plantão, e 
serão conhecidos apenas os feitos 
que demandem medidas liminares 
ou que pretendam evitar pereci-
mento de direito e/ou dano irre-
parável ou de difícil reparação, os 
quais deverão ser ajuizados, obri-

gatoriamente, por meio 
eletrônico, ainda que 
o processo em 1º Grau 
tramite em autos físicos. 
O atendimento será fei-
to pela Divisão de Dis-
tribuição, no térreo do 
TRF5, e pela Secretaria 
Judiciária, no 8º andar. 
Não haverá atendimento 
ao público externo na Subsecreta-
ria de Precatórios durante o Re-
cesso, em função da necessidade 
dos trabalhos internos.
Recursos – Ainda segundo a Por-
taria, não haverá plantão na Sub-
secretaria de Recursos Especiais, 
Extraordinários e Ordinários, na 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) divulgou o resultado final do 
Concurso Nacional de Remoção 
de 2015, com ou sem permuta. 
No total, 119 servidores de todo 
o Brasil conseguiram uma nova 
lotação. Para a 5ª Região foram 
removidos 14 servidores com 
permuta e um sem permuta. Do 

TRF5, estão de mudança a servido-
ra Lúcia Amélia Barros Leal Ribeiro, 
que sairá do gabinete do desem-
bargador federal convocado Ale-
xandre Luna para a sede do Tribu-
nal Regional federal da 2ª Região, 
no Rio de Janeiro; já Paulo André 
da Costa, do gabinete do desem-
bargador federal Vladimir Carvalho, 

passará a fazer parte do quadro da 
Seção Judiciária de Minas Gerais, 
com lotação em Belo Horizonte. 
Das seções judiciárias, o Ceará 
envia quatro e recebe o mesmo 
quantitativo; o Rio Grande do Nor-
te, dois; Paraíba, um; Pernambuco, 
três; Alagoas, um; e Sergipe, dois. 
A remoção sem permuta é de uma 

servidora da Seção Judiciária da 
Paraíba para o Paraná. De acordo 
com a Secretaria de Gestão de 
Pessoas do CJF, o período de trân-
sito terá início a partir de 7 de ja-
neiro de 2016, após o término do 
Recesso Forense. Para conferir o 
resultado do concurso, basta aces-
sar o site do CJF: www.cjf.jus.br.

Visita - O presidente 
do TRF5, desembar-
gador federal Rogério 
Fialho, recebeu, ontem, 
a visita de cortesia do 
novo vice-presidente 
do Diário de Pernam-
buco, Maurício Rands.

Subsecretaria do Plenário, nas 
Divisões de Turmas, na Seção de 
Taquigrafia e na Seção de Juris-
prudência. Também não haverá 
expediente nos dias 24 e 31 de 
dezembro de 2015, ressalvados os 
casos de necessidade das unida-
des administrativas.

As audiências de custódia foram 
regulamentadas pelo Conselho 
Nacional de Justiça ontem (15), du-
rante a 223ª Sessão Ordinária. Os 
tribunais terão até o dia 1º de feve-
reiro de 2016, data em que a Reso-
lução entrará em vigor, para im-
plantar em todo território nacional 
as disposições. Incentivada desde 
fevereiro de 2015, a Resolução deli-
neia o procedimento de apresenta-
ção de presos em flagrante ou por 
mandado de prisão à autoridade 
judicial competente e possui dois 
protocolos de atuação: um sobre 
aplicação de penas alternativas e 
outro sobre os procedimentos para 
apuração de denúncias de tortura.


