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Morre no Recife o ministro aposentado do STF, 
Djaci Falcão

 É com pesar que o Conselho da Justiça Federal (CJF) comunica que o ministro aposentado do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Djaci Alves Falcão, de 92 anos, faleceu de morte natural em Recife, na manhã desta quinta-feira (26). O 
seu corpo está sendo velado no hall de entrada do edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), na 
capital pernambucana. O enterro acontece nesta sexta-feira (27), às 11h, no cemitério de Santo Amaro.
 O magistrado, que era casado com a senhora Carmita Falcão, era pai do ministro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Francisco Cândido de Melo Falcão Neto, que já desempenhou relevantes trabalhos no CJF em duas ocasiões. 
Na primeira como membro efetivo e na segunda como Corregedor-Geral da Justiça Federal, no biênio 2009/2011. Ele 
também foi juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e presidiu essa Corte de 1997 a 1999.
 Nascido na cidade de Monteiro, Estado da Paraíba, Djaci Falcão bacharelou-se pela Faculdade de Direito do 
Recife. Serviu como juiz nas comarcas de Serrita, Triunfo, São Joaquim do Belmonte, Paulista e Recife. Em março de 
1957, tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde posteriormente assumiu a Presidência. No 
ano de 1967 foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo sido, inclusive, presidente dessa Corte entre os 
anos de 1971 e 1973.
 Aposentou-se em 30 de janeiro de 1989, sendo homenageado pelo STF em sessão de 8 de março de 1989. Em 
20 de outubro de 1995, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região inaugurou placa na Corte, que passou a denominar-se 
de Edifício-Sede “Ministro Falcão”. Após a aposentadoria, foi assistente da cadeira de Direito Civil da Faculdade de 
Direito do Recife e até hoje seus despachos são reproduzidos em publicações especializadas. Portal da Justiça Federal

Guilherme Diefenthaeler toma posse no TRF2 
 Em uma cerimônia conduzida pelo vice-presidente do TRF2, desembargador federal Raldênio Bo-
nifacio Costa, no gabinete da Presidência, tomou posse no dia 25 de janeiro o mais novo integrante da Cor-
te. O agora desembargador federal Augusto Guilherme Diefenthaeler, que até então era o titular da 19ª Vara 
Federal Cível do Rio de Janeiro, fora nomeado para compor o corpo judicante do Tribunal pela presidente 
Dilma Rousseff, no dia 24 de janeiro. 
 O magistrado havia sido indicado para o cargo pelo Plenário do TRF2, para ocupar a vaga destina-
da à promoção pelo critério de antiguidade deixada pelo desembargador federal Alberto Nogueira, que se 
aposentou em 2011.
 Ao ato, compareceram autoridades e servidores, como o corregedor regional da Justiça Federal da 
2ª Região, desembargador federal André Fontes, e os juízes federais Marcelo Pereira da Silva e Sandra de 
Campos.
 Augusto Guilherme Diefenthaeler é natural de Porto Alegre (RS) e exerceu o Cargo de Pretor na 

Comarca de Santo Antônio da Patrulha entre 14/04/1985 e 01/07/1985. 
Após o período regular de trânsito, assumiu funções na 8ª Vara Cível 
de Porto Alegre (11/07/1985 a 03/02/1988). Aprovado em 1º lugar no 
concurso de Juiz de Direito, assumiu o cargo em 04/02/1988 no Estado 
do Rio Grande do Sul, tendo sido designado para jurisdicionar a 3ª Vara 
Cível de São Leopoldo, onde permaneceu até 18/05 do mesmo ano, quando 
assumiu a 2ª Vara Criminal e de Menores de São Leopoldo. 

  De 04/10/1988 a 03/1993, assumiu como Juiz Federal, tendo sido 
designado para a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro como juiz auxiliar, 
onde depois tornou-se titular. Já entre 03/1993 a 02/2009 atuou como Juiz 
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Grande número de inscritos leva Justiça Federal a antecipar 
seleção de estagiários para o Complexo do Alemão
 Em razão do grande número de inscrições já realizadas por estudantes interessados em estagiar no posto 
da Justiça Federal no Complexo do Alemão, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu antecipar o 
processo seletivo para preencher as quatro vagas que estão sendo oferecidas. Com isso, o prazo para encaminhar 
os currículos por e-mail termina na sexta-feira, 27 de janeiro, e, já a partir da segunda-feira, 30, os pré-seleciona-
dos serão convocados para entrevista pessoal e para fazer prova, que deverá consistir em uma redação, a critério 
do órgão.
 Em menos de uma semana, desde que foi aberto o prazo de inscrições, o Tribunal já recebeu mais de 50 
currículos de estudantes de Direito que desejam atuar no setor de primeiro atendimento dos Juizados Especiais 
Federais (JEF) e nos postos avançados que estão sendo instalados em Bonsucesso, para atender aos moradores 
da comunidade. Para candidatar-se a uma das vagas, o graduando deverá estar cursando do 5º ao 9º período em 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC.O currículo deve ser enviado para o e-mail apoiosaj@jfrj.jus.br. 
 A carga horária do estágio é de 20 horas semanais (dentro do expediente judiciário) e a bolsa é de R$ 
600,00 mensais, mais auxílio-transporte de R$ 121,00. ACOS/TRF2

TRF2: aluno não pode ser impedido de colar grau 
por inadimplência
 A 6ª Turma Especializada do TRF2 determinou que o diretor da Faculdade São Geraldo, localizada em Ca-
riacica, na região metropolitana de Vitória, não impeça a colação de grau de uma estudante do curso de Pedagogia, 
que cumpriu todos os requisitos acadêmicos para se formar. 
 De acordo com os autos, a estudante teve ciência por parte do diretor do curso que não poderia obter a 
colação de grau, apesar de ter sido aprovada, por estar em débito com a instituição de ensino superior. 
 Em sua sustentação, a formanda explicou que ingressou no curso de pedagogia no segundo semestre de 
2003, tendo atrasado o pagamento de suas mensalidades em 2007. Ela acrescentou que concluíra seu curso no final 
do mês de junho de 2007 e, para isso, fez todas as provas e trabalhos, apresentou a monografia e cumpriu estágio, 
sendo aprovada em todas as disciplinas que cursou.
 O relator do caso no Tribunal, desembargador federal Frederico Gueiros, iniciou seu voto, citando o artigo 
6º da lei 9.870, de 1999. De acordo com a regra, “são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de do-
cumentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento”.

 Em suma, para o magistrado, o aluno não pode ser apenado, sendo impedido de 
colar grau, por motivo de inadimplência. Para Frederico Gueiros, cabe à instituição de 
ensino efetuar a cobrança da dívida pelos meios adequados, “sendo que tem o aluno o 
direito de realizar todos os atos da vida acadêmica, em igualdade de condições com os 
demais”, encerrou. Proc.: 2007.50.01.00954. ACOS/TRF2

Federal na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, como titular da 15ª Vara Federal. Em seguida, de 
02/2009 a 05/2011 atuou como Juiz Federal, também na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, como 
titular da 19ª Vara Federal. Por fim, de 05/2011 até 24/01/2012, atuava como Juiz Federal Convocado 
para o TRF2, lotado na 5ª Turma, especializada em matéria administrativa. ACOS/TRF2

CJF libera R$ 350 milhões em RPVs 

 O presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Ari Pargendler, liberou aos tribunais regionais 
federais (TRFs) limites financeiros no valor de R$ 350.888.905,28 relativos às requisições de pequeno valor (RPVs) 
autuadas em dezembro de 2011. O depósito na conta dos beneficiários é feito de acordo com cronogramas de cada TRF.
Os recursos liberados atendem à classificação das despesas realizadas segundo a natureza do crédito, seja alimentícia e 
não alimentícia. Os débitos de natureza alimentícia são aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões 
e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez.
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RPVs a serem pagas em cada Região da Justiça Federal:

TRF da 1ª Região (sede em Brasília-DF, abrangendo os estados de MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, 
PA, AM, AC, RR, RO, AP)
Geral: R$ 125.426.141,95
Previdenciárias: R$ 85.672.032,43 – 10.894 pessoas beneficiadas

TRF da 2ª Região (sede no Rio de Janeiro-RJ, abrangendo também o ES)
Geral: R$ 40.665.132,99
Previdenciárias: R$ 13.906.197,27 – 1.376 pessoas beneficiadas

TRF da 3ª Região (sede em São Paulo-SP, abrangendo também o MS)
Geral: R$ 51.232.652,32
Previdenciárias: R$ 43.024.539,86 – 4.834 pessoas beneficiadas

TRF da 4ª Região (sede em Porto Alegre-RS, abrangendo os estados do PR e SC)
Geral: R$ 74.489.318,13
Previdenciárias: R$ 56.182.038,37 – 11.293 pessoas beneficiadas

TRF da 5ª Região (sede em Recife-PE, abrangendo os estados do CE, AL, SE, RN e PB)
Geral: R$ 59.075.659,89
Previdenciárias: R$ 30.100.977,57 – 7.093 pessoas beneficiada

Assessoria de Comunicação Social do CJF

Questões previdenciárias são destaque no Via Legal

 Na quarta e última edição do Via Legal que relembra reportagens de destaque em 
2011, o programa fala de Previdência Social. O INSS integra boa parte dos processos 
em tramitação na Justiça Federal. São ações como a que foi analisada em Recife com o 
objetivo de suspender a chamada alta programada. O instrumento permite que o Institu-
to defina antecipadamente quanto tempo vai durar uma licença médica. Como consequ-
ência, muitos trabalhadores se veem obrigados a retornar às atividades, ainda doentes. 
Juliano Domingues mostrou exemplos de profissionais prejudicados pela medida. 
 O programa traz ainda duas reportagens que ilustram a disposição do INSS 

de cobrar de volta o que gastou em função de procedimentos incorretos ou ilegais da iniciativa privada. Erica Resende 
explica como este acerto de contas tem sido feito no caso de empresas acusadas de negligências que resultaram em aci-
dentes de trabalho. Em São Paulo, as ações regressivas já levaram muitos empresários aos tribunais.
 A lógica de ir atrás dos devedores também tem sido adotada no caso de cartórios que deixam de encaminhar à 
Previdência parte dos registros de óbitos. Por causa desta omissão, muito dinheiro público continua sendo gasto para 
pagar aposentadorias indevidas. A reportagem é de Denise Moraes. Os impactos das falhas na atuação do INSS nos jui-
zados especiais federais também são relembrados nesta edição. Viviane Rosa mostrou as principais consequências deste 
serviço para quem precisa de uma perícia médica ou da ajuda judicial para garantir o recebimento de um benefício. Em 
todo o país, milhares de pessoas recorrem aos tribunais depois de terem os pedido negados pelo Instituto.
 Nara Sarmento também investigou os problemas envolvendo o atendimento a segurados da Previdência Social. 
Uma das constatações é que a autarquia ainda ignora determinações judiciais. Resultado: muitos pedidos que poderiam 
ser atendidos na esfera administrativa ainda vão parar nos tribunais. O Via Legal é exibido nas TVs Cultura, Justiça, 
Brasil, além de outras 25 emissoras regionais. Confira os horários de exibição e assista também pela internet. www.
vialegal.cjf.jus.br ou www.programavialegal.blogspot.com. Equipe Via Legal. 

 Do total geral, R$ 228.885.785,50 correspondem a processos previdenciários – revisões de aposentadorias, 
pensões e outros benefícios –, que somam um total de 32.155 mil ações, beneficiando, em todo o país, 35.490 pessoas.

HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO:

TV JUSTIÇA
28 de janeiro – sábado 18h30
30 de janeiro – segunda-feira 21h30

TV CULTURA
28 de janeiro – sábado 07h30

TV BRASIL 
(Brasília – canal 02)
29 de janeiro– domingo 6h


