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Remoção e redistribuição: Subsecretaria de Pessoal 
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TRF5 arrecada donativos para o Coque

Aniversariantes

Juiz Federal  
Hélio Sílvio Ourem Campos 

SJPE
Jonas de Souza Lima
Setor de Manutenção de Veículos
Jaelson Rodrigues Ferreira
Subsecretaria de Precatórios
Luciana de Morais Arruda
Subsec. de Orçamento e Finanças
Isnaldo Marques da Silva
SOSERVI

endo em vista os frequentes 
pedidos de informação sobre 

o instituto de remoção e redistri-
buição, a Subsecretaria de Pessoal 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 informa que o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
regulamentou a redistribuição de 
cargos por reciprocidade entre ór-
gãos do Poder Judiciário da União. 
A redistribuição pode ocorrer en-
tre dois cargos ocupados e entre 
um ocupado e outro vago, desde 
que não haja concurso em anda-
mento ou em vigência no órgão 

de origem do cargo 
vago. O TRF5 consi-
dera como redistribui-
ção a permuta entre 
cargos ocupados por 
servidores do Tribunal 
com os cargos ocupa-
dos por servidores das 
seções judiciárias. 
Permuta - “O Tribunal 
tem admitido a remo-
ção, por permuta, en-
tre servidores lotados 
em seções judiciárias distintas, no 
âmbito de sua jurisdição. Cabe ao 

servidor a iniciativa 
da busca por ou-
tros servidores que 
tenham o interesse 
na remoção ou 
redistribuição por 
reciprocidade, com 
a subsequente 
apresentação do 
respectivo reque-
rimento junto ao 
órgão de origem”, 
esclareceu Onal-

do Mangueira, diretor de Pessoal. 
Quanto à remoção por permuta 

de servidores entre as cinco Regi-
ões da Justiça Federal, o Conselho 
da Justiça Federal (CJF) centraliza 
o processo por meio de concurso 
pelo Sistema Nacional de Remo-
ção (SINAR), com publicação de 
um edital, geralmente no mês de 
agosto de cada ano, no qual os 
servidores interessados realizam 
suas inscrições, após autorização 
do órgão de origem, na página da 
internet do CJF, sendo o resultado 
divulgado no mês de novembro.  
O edital deste ano ainda não foi 
publicado.

Na última quinta-feira (15), re-
presentantes da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (Enfam) vieram 
conhecer o sistema de gerencia-
mento informatizado da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), a convite da 
desembargadora federal Mar-

garida Cantarelli, que faz parte 
do Conselho Superior da Enfam. 
Um funcionário da empresa Indra, 
desenvolvedora do sistema, apre-
sentou as funcionalidades, que 
facilitam na divulgação de cursos, 
matrícula, inscrições, controle de 
frequência, avaliação, emissão de 
certificado e gestão dos cursos em 

geral. O modelo utilizado 
na 5ª Região foi sugerido 
para ser usado nas demais 
escolas. A impressão foi 
positiva: “apesar de preci-
sar de algumas melhorias 
e adaptações para ser 
usado na Enfam, o sistema, em ge-
ral, é muito bom e muito comple-

to”, avaliou Rosa Cristina Penido, 
representante da Enfam.

A servidora Maria Carolina Castelo 
Branco (Protocolo Administrativo/
Núcleo de Gestão Documental) re-
presenta o TRF5 na primeira turma 
do curso Gestão de Documentos 
Administrativos, com a utilização 
do Plano de Classificação e Tabela 
de Temporalidade da Documen-
tação Administrativa da Justiça 
Federal (PCTT), que será realizado 
amanhã (20) e quarta-feira (21), 
pelo Conselho da Justiça Federal 
(CJF). Serão oferecidas duas turmas. 
A próxima, que acontece nos dias 
21 e 22 de outubro, contará com a 
participação da servidora do Arqui-
vo/Núcleo de Gestão Documental, 
Ednalva Germano da Silva.

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 está disponibilizan-
do um posto de arrecadação de 
donativos para assistir aos de-
sabrigados do incêndio que viti-
mou, no último dia 5/08, morado-
res da comunidade do Coque, na 
Ilha Joana Bezerra, na cidade do 
Recife. A Coordenadoria de Defe-

sa Civil do Recife (CODECIR) pede 
que sejam incluídos, nas doações, 
lençóis, cama, colchões, panelas, 
pratos, mesas, cadeiras, ventila-
dor, rádio, entre outros. O ponto 
de entrega dos donativos está 
instalado na Recepção do Tribu-
nal, setor vinculado à Subsecreta-
ria de Apoio Especial do TRF5.


