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Vercingetórix de A e Rocha
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Francisco Ferreira Carvalho
Divisão de Folha de Pagamento
Maria José G. da Silva (Mariinha)
SOSERVI
Luiz Henrique França Gomes da Silva
Esmafe5Pleno TRF5 aprova remoção de juízes

STI atualiza Fluxus com nova  
estrutura organizacional do TRF5

Pleno do TRF5 aprovou os 
pedidos de remoção de 10 
juízes federais substitutos 

para preencher vagas decorrentes 
de promoção ou substituição. As 
remoções obedeceram ao critério 
de antiguidade e ocorrerão a par-
tir do dia 8 de fevereiro. Da Seção 
Judiciária do Ceará foram remo-
vidos os juízes Marcus Vinicius 
Parente Rebouças, da 3ª para 21ª 
vara, e Kepler Gomes Ribeiro, da 
17ª para a 3ª vara. Do Rio Grande 
do Norte, Janine de Medeiros Sou-
za Bezerra vai da 9ª para a 3ª vara.  
Já da Seção Judiciária da Paraíba, 
Orlan Donato Rocha sai da 10ª 

para a 9ª vara do 
RN, e Gilvânklim 
Marques de 
Lima, da 8ª para 
a 10ª vara (PB). 
Da Seção Judici-
ária de Sergipe, 
Marcos Antônio 
Garapa de Carva-
lho migra da 7ª 
para a 5ª vara. Na 
Seção Judiciária 
de Alagoas, Gil-
ton Batista Brito sai da 8ª para a 7ª 
vara.  E, finalmente, da Seção Judi-
ciária de Pernambuco foram remo-
vidos três juízes: Aloysio Cavalcanti 

Lima (24ª para 8ª vara); José Mo-
reira da Silva Neto (14ª para 24ª 
vara) e Bruno Zanatta (25ª para a 
14ª vara).

O Sistema Fluxus foi paralisado 
às 17h de ontem e voltará ao 
normal às 10h de hoje. A para-
lisação ocorreu em virtude das 
atividades de migração de da-
dos da Resolução da Presidência 
nº 26/2011, de 10 de agosto de 
2011, que trata da nova estrutu-
ra organizacional do TRF5. Aliás, 

quem 
desejar 
conferir 
o novo 
organo-
grama do TRF5, pode acessar a 
intranet, clicar em Legislação/Re-
soluções da Presidência e baixar 
a Resolução 26/2011.

Congresso Virtual 
Nacional do MP
A Diretoria da Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministério 
Público (CONAMP) comunica que 
o site do 4º Congresso Virtual 
Nacional do Ministério Público, 
ocorrido no período de 15/10 a 
15/12/2011, foi transformado no 
4º Fórum Virtual Nacional do Mi-
nistério Público. Na página, que 
funcionará até o inicio do 5º Con-
gresso Virtual, a CONAMP dispo-
nibilizou vídeos da cerimônia de 
entrega dos diplomas, certifica-
dos e premiação das teses e mo-
ções aprovadas, além de downlo-
ads gratuitos das teses e moções 
dos congressos anteriores. Mais 
informações através do site:  
www.congressovirtualnacionalmp.org.br.

Aberta uma vaga 
de remoção para 
Aracaju
Os ser-
vidores 
lotados 
nas Sub-
seções 
Judi-
ciárias 
de Itabaiana e Estância/SE podem 
solicitar remoção, concorrendo 
a uma vaga de analista judiciá-
rio – especialidade execução de 
mandados - em Aracaju. Os in-
teressados têm o prazo de cinco 
dias para inscrição, a partir da data 
de publicação do Edital de Remo-
ção nº 01/2012, assinado no dia 
9/01/2012, pelo diretor do Foro da 
Seção Judiciária de Sergipe, juiz 
federal Carlos Rebêlo Junior.

Conbrascom 2012
Representantes do Fórum Na-
cional de Comunicação & Justiça 
estiveram na Seção Judiciária do 
Ceará para apresentar o progra-
ma do Congresso Brasileiro dos 
Assessores de Comunicação da 
Justiça (Conbrascom), edição de 

2012, que este ano será realizado 
em Fortaleza/CE. A comitiva foi 
recebida pelo diretor de Foro da 
Justiça Federal no Ceará, juiz fe-
deral Leonardo Resende Martins e 
pelos assessores de comunicação 
da JFCE, Lorena Sá e Luiz Gonzaga.

II Congresso de  
Arquivos do Judiciário
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
está com inscrições abertas para o 
II Congresso Brasileiro de Arquivos 
do Poder Judiciário, que será re-
alizado de 28 a 30/03. A iniciativa 
visa à integração e capacitação 
dos responsáveis pela gestão da 
informação. Os interessados de-
vem efetuar suas inscrições até o 
dia 24/02, pelo site www.tse.jus.br.


