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CJF divulga resultado preliminar do concurso de remoção

Feriados

Gratificação Natalina

Treinamento do PJe 
nas subseções do 
Rio Grande do Norte 

Prédio do TRF5 ganha busto do ministro 
Djaci Falcão 

Maria Aparecida Ferreira da Silva
Diretoria Geral

Quinta-feira, dia 1 de novembro

Ministro Celso de  
Mello Filho

STF

Juiz Federal Felini de 
Oliveira Wanderley
SJCE

Danielle Soares Bezerra Rios Leite
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
Rodolfo Guimarães Neves
Subsecretaria de Controle Interno
João Carlos Cabral e Silva
Sec. de Tecnologia da Informação
José Avelino de Souza Jr.
Subsecretaria de Plenário
Juliane Fortunato de A. Carvalho
Gabinete da Corregedoria-Regional

Sexta-feira, dia 2 de novembro
Geise Germano dos Santos Leal
Gabinete do Des. Fed. Edílson Nobre
Cecília de Melo Lopes Guimarães
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti

Sábado, dia 3 de novembro
Kely Cristina Limeira da Silva
Secretaria Judiciária

Domingo, dia 4 de novembro

Juíza Federal Débora 
Aguiar da Silva Santos

SJCE
Dalva Maria Casal Martins
Subsecretaria de Recursos
Lúcia Maria de Azevedo Valença Nery
Subsecretaria de Recursos
Fernanda Bezerra C. M. Montenegro
Subsec. de Tecnologia da Informação
Maiely Janyes F. de Mendonça
MPS

ministro Djaci Falcão, que dá 
nome ao edifício-sede do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, será homenageado na 
próxima segunda-feira (5/11), com 
a aposição de um busto na porta 
de entrada do TRF5. A solenidade 
será realizada às 10h, no hall do 
TRF5, e contará com as presenças 
do corregedor-geral de Justiça e 
filho de Djaci Falcão, ministro Fran-
cisco Falcão; do presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Ayres Britto; do presidente 

do STJ e do CJF, 
ministro Félix 
Fischer, entre 
outras autorida-
des. O principal 
prédio do TRF5 
ganhou o nome 
do ministro Dja-
ci Falcão em 1995, um ano após a 
inauguração da sede desta Corte. O 
ministro morreu no dia 26 de janei-
ro deste ano, aos 92 anos de idade.
Perfil - Djaci Alves Falcão nasceu na 
cidade de Monteiro, Estado da Pa-
raíba, no dia 4 de agosto de 1919. 

Bacharelou-se em Direito, pela 
Faculdade de Direito do Recife, 
em dezembro de 1943. Após ob-
ter o primeiro lugar em concurso 
realizado, ingressou na magistra-
tura do Estado de Pernambuco, a 
29 de dezembro de 1944. Assu-
miu a Presidência do STF em 14 

de fevereiro de 1975, para a qual foi 
eleito na sessão de 11 de dezem-
bro de 1974, exercendo-a até 14 de 
fevereiro de 1977. Deixando aquele 
cargo, passou a presidir a Segunda 
Turma do STF até a aposentadoria, 
em 26 de janeiro de 1989.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) divulgou o resultado pre-
liminar do Concurso Nacional 
de Remoção a Pedido Mediante 
Permuta 2012 dos servidores da 
Justiça Federal. A listagem com 
164 nomes está por ordem de 
órgão de origem, organizados 
por região. O resultado está dis-
ponível no Portal da Justiça Fede-
ral: www.justicafederal.jus.br. Do 

resultado preliminar caberá recur-
so ao presidente do Conselho da 
Justiça Federal, até o dia 9/11.  Os 
candidatos interessados em recor-
rer desse resultado deverão en-
caminhar recurso, via e-mail, para 
o endereço sinar@cjf.jus.br, com 
o titulo “Recurso”, nome e CPF do 
candidato, bem como deverá indi-
car, no e-rnail, o órgão ao qual seu 
cargo efetivo esteja vinculado. Até 

o dia 19/11, o candidato recebe-
rá, via e-mail, a decisão proferida 
no recurso. O resultado prelimi-
nar não garante a remoção dos 
candidatos relacionados nem 
exclui os demais concorrentes, 
tendo em vista a possibilidade de 
alteração posterior do resultado 
em função de recursos e/ou de-
sistências. Mais informações no 
Portal do CJF.

O expediente na Justiça Federal 
na 5ª Região estará suspenso 
amanhã e sexta-feira (2/11, 
Dia de Finados). Os feriados 
estão previstos na Lei Orgâni-
ca da Justiça Federal e na Lei 
5.010/1966, respectivamente. 
Os prazos processuais com 
vencimento no período ficam 
suspensos até segunda-feira, 
5/11, quando as atividades 
serão retomadas no TRF5 e nas 
Seções Judiciárias vinculadas.

A Divisão da Folha de Pagamento 
informa que a segunda parcela da 
gratificação natalina sairá junto 
com a remuneração do mês de 
novembro. A data prevista para 
pagamento é entre os dias 20 e 21.

A partir de segun-
da-feira (5/11), terá 
inicio a capacitação 
dos advogados 
para utilização do Processo Judi-
cial eletrônico (PJe) nas Subseções 
Judiciárias da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte. A obrigato-
riedade nestes locais será a partir 
do dia 21 de novembro, e os trei-
namentos passarão por Pau dos 
Ferros, no dia 5; Caicó, dia 6; Assu, 
no dia 7; e encerrando, dia 9, em 
Mossoró. As inscrições para os 
cursos do PJe podem ser feitas no 
site da JFRN: www.jfrn.jus.br.


