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Novas varas federais

Aberto edital de remoção para a Justiça Federal em Alagoas

Diretora Administrativa é homenageada

Ivan Lira representa 
Tribunal em 
solenidade do TJMTMarcelo Navarro é eleito imortal da Academia 

Norte-Rio-Grandense de Letras
 desembargador federal 

Marcelo Navarro foi eleito 
na última terça-feira (26/02), 

por unanimidade entre os 36 aca-
dêmicos votantes, para integrar a 
Academia Norte-Rio-Grandense 
de Letras. O magistrado do TRF5 
vai ocupar a Cadeira de nº 39, 
que anteriormente pertencia ao 
jurista Raimundo Nonato Fernan-
des, e tem como patrono o poeta 
Damasceno Bezerra. A notícia foi 
recebida com surpresa pelo de-
sembargador. A eleição estava 
marcada para a próxima sexta-
-feira (1º de março), mas foi ante-
cipada para terça-feira (26/02) e o 

magistrado não ficou sabendo. À 
noite, recebeu a ligação do presi-
dente da Academia dando a notí-
cia e parabenizando o mais novo 
imortal.
Representante - “Fiquei feliz 
porque minha candidatura foi 
levada adiante por amigos. De 
alguma maneira, acredito que 
é uma homenagem ao Tribunal. 
Fui escolhido por ter um perfil 
parecido ao meu antecessor. Por 
isso também me sinto como um 
representante das Letras Jurídi-
cas na Academia”, 
declarou Marcelo 
Navarro.

Foi aberto o edital de remoção 
para servidores lotados na sede da 
Justiça Federal em Alagoas (JFAL) e 
nas Subseções Judiciárias de União 
dos Palmares, Arapiraca e Santana 
do Ipanema, devido à criação das 
12ª, 13.ª e 14.ª Varas Federais da 
JFAL. A 12ª Vara Federal que será 
instalada na Subseção de Arapiraca 

e a 13ª Vara Federal, em Maceió, 
terão competência para causas 
cíveis e penais, enquanto a 14ª 
Vara Federal, que também ficará na 
capital alagoana, será de compe-
tência dos Juizados Especiais Fede-
rais (JEFs). Os interessados devem 
fazer o pedido pelo sistema Fluxus, 
dirigido à Presidência do Tribunal, 

por intermédio da Direção do Foro 
da JFAL, no prazo de cinco dias, a 
contar da publicação, nos termos 
da Resolução n.º 29/2011-TRF5. Os 
demais servidores poderão candi-
datar-se, no mesmo prazo estipula-
do, para preencher os cargos atu-
almente ocupados por servidores 
que se candidatarem.

Ontem, a diretora da Secre-
taria Administrativa do TRF5, 
Sorária Caio, recebeu uma 
homenagem pela passagem 
de seu aniversário. Para cele-
brar a data, colegas de traba-
lho foram cantar parabéns na 
sala da aniversariante. “Sorária, 
sem o ‘A’, torna-se ‘sorria’ e 
eu não poderia ser mais feliz. 
Adorei a surpresa e estou sem pa-
lavras. Estou há 10 anos no Tribu-

nal e aqui me sinto dentro de uma 
família”, revelou a aniversariante. 

O desembargador federal con-
vocado, Ivan Lira de Carvalho, irá 
representar o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 na 
cerimônia de posse da nova mesa 
diretora no Tribunal de Justiça do 
Estado do Mato Grosso (TJMT), 
que será realizada nesta sexta-feira 
(1°/03). O desembargador Orlando 
de Almeida Perri assumirá o car-
go de presidente do TJMT para o 
biênio 2013-2015. Na ocasião, os 
magistrados Márcio Vidal e Sebas-
tião de Moraes Filho assumirão os 
cargos de vice-presidente e corre-
gedor-geral, respectivamente.

O Pleno do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 apro-
vou, ontem (27/02), a instalação 
da 8ª Vara Federal, com sede em 
Lagarto, na Seção Judiciária de 
Sergipe, e a instalação da 33ª 
Vara Federal, com sede na cida-
de do Recife, na Seção Judiciária 
de Pernambuco, criadas pela 
lei nº 12.011, de 04/08/2009. A 
8ª Vara Federal terá competên-
cia materialmente comum, mas 
funcionará, também, como Jui-
zado Especial Federal Adjunto. 
O órgão receberá os processos 
em tramitação nas demais varas 
da seccional sergipana, des-
de que correspondentes à sua 
competência territorial. A 33ª 
Vara Federal terá competência 
para processar e julgar as ações 
de execução fiscal e processos 
conexos, a exemplo da 11ª e 
22ª Varas Federais da seccio-
nal pernambucana. As datas de 
instalação das varas ainda serão 
definidas pela 
administração.
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