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Djaci Falcão
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Na próxima segunda-feira 
(10/02), o corregedor-regio-
nal do TRF5, desembargador 

federal Francisco Barros Dias, inicia 
os trabalhos de correição ordinária 
nas varas federais da Justiça Fede-
ral no Rio Grande do Norte (JFRN). 
A correição se estenderá até a 
sexta-feira, dia 14/02. Durante o 
período, serão correicionados os 
processos físicos, enquanto que os 
virtuais serão analisados entre os 
dias 24 e 28/02, na sede do TRF5. 
Além da equipe da Corregedo-
ria,  a correição no Rio Grande do 
Norte contará com a participação 
dos juízes federais Polyana Falcão 
Brito (SJPE) e Bruno Teixeira (SJPB), 

auxiliares da Corregedoria. A cor-
reição ordinária tem como finali-
dade examinar os processos que 
tramitam nas varas, o cumprimen-
to das metas prioritárias estabele-
cidas pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e pela própria Corre-
gedoria do TRF5, além de analisar 
o cumprimento das atribuições da 
Secretaria Administrativa.

Os juízes federais substitutos que 
estão participando do Curso de 
Iniciação à Magistratura, na Esma-
fe, conhecem, na manhã de hoje, 
o sistema Processo Judicial Ele-
trônico (PJe). O juiz federal Marco 
Bruno Clementino fará uma expla-
nação intitulada  “Do Creta ao PJe 
- evolução histórica e gerencial”. 

Uma boa notícia para os servidores 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região -TRF5 e das seções judici-
árias, usuários do Plano de Saúde 
SulAmérica: a partir deste mês, o 
tribunal passa a custear 50% do 
valor da mensalidade do benefici-
ário titular e de seus dependentes. 
O novo percentual foi estabelecido 

pelo Ato nº 00079/2014, assina-
do no dia 5/02 pelo presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo. De acordo com o 
Ato, a redução foi possível graças 
às disponibilidades orçamentárias, 
conforme disposto no art. 9º, inci-
sos I a III, da Resolução nº 18/2009, 
desta Corte.

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região –TRF5 com-
pletou, na última terça-feira 
(4/02), 20 anos de funcio-
namento na sede própria, o 
edifício Djaci Falcão, no Re-
cife Antigo. Anteriormente, o 
Tribunal funcionava no prédio 
da Vice-governadoria, locali-
zado na Av. Cruz Cabugá.

O dia será dedicado ao conheci-
mento dos diversos sistemas que 
serão utilizados na rotina de traba-
lho, entre os quais o de Execução 
Fiscal e Penal, INFOJUD, INFOSEG, 
BACENJUD e RENAJUD. Para falar 
desses sistemas, foram escalados 
os juízes federais Hallison Rêgo e 
Fernando Escrivani Stefaniu.  

O presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Francis-
co Wildo, participa, 
na próxima segun-
da-feira, da primeira 
sessão ordinária de 
2014 do Conselho 
da Justiça Federal 
(CJF). O evento será 
realizado, a partir 
das 14h, na sede do 
órgão, em Brasília. 
Na sessão, serão 
julgados processos 
administrativos referentes a ser-
vidores e magistrados e a ações 

administrativas da 
Justiça Federal. 
Além do presiden-
te do TRF5 e dos 
presidentes dos de-
mais tribunais re-
gionais federais do 
País, o colegiado 
é composto pelos 
ministros Felix Fis-
cher (presidente), 
Gilson Dipp (vice-
-presidente), Ar-
naldo Esteves Lima 
(corregedor-geral 

da Justiça Federal) e Humberto 
Martins.


