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Reformulação do Regimento Interno do TRF5: 
comunidade jurídica pode enviar sugestões 

Pleno aprova remoção de juízes federais 
da SJPB

Requisitados

Auxílio-transporte

Aniversariantes

de Fevereiro

QUINTA

Acordo de cooperação de segurança 
pública é firmado no RN 

Clóvis Lourenço de Araújo
Seção de Reprografia

Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 

5ª Região – TRF5 apro-
vou, ontem, por unani-
midade, a remoção de 
juízes federais a partir 
da vacância do cargo na 
2ª Vara Federal da Se-
ção Judiciária da Paraíba 
(SJPB), que era ocupado 
pelo juiz federal Alexan-
dre Luna, hoje desem-
bargador federal do TRF5, após 
promoção pelo critério de anti-
guidade. O juiz federal mais anti-
go que pleiteou a remoção para a 

O desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, que 
preside a Comissão do Regi-
mento Interno do TRF5, comu-
nicou aos demais colegas do 
Pleno, na sessão realizada ontem 
(24), que a Secretaria Judiciá-
ria do Tribunal providenciará, 
no site do TRF5, a publicação 

da minuta do Regimento Interno 
desta Corte. O documento está 
sendo reformulado para atender 
às modificações necessárias em 
decorrência do novo Código de 
Processo Civil (CPC), que entrará 
em vigor no mês de março. Os 
desembargadores e a comunida-
de jurídica podem colaborar com 

respectiva vara foi Bruno Teixeira 
de Paiva, titular da 10ª Vara Fede-
ral de Campina Grande/PB. 
Remoções - O Pleno aprovou 

A Divisão da Folha de Pagamento 
solicita aos servidores requisitados, 
a entrega, até o dia 1º de abril, do 
contracheque do órgão de origem 
e da declaração de que não rece-
bem os benefícios de auxílio-ali-
mentação, transporte e pré-escolar 
do órgão de origem.

outras remoções na 
SJPB. O juiz federal Tér-
cius Gondim Maia será 
removido da 12ª Vara 
Federal (Guarabira-PB) 
para a 10ª Vara Fede-
ral (Campina Grande 
–PB);  O juiz federal 
Gilvânklim Marques 
de Lima, titular da 11ª 
Vara Federal (Montei-
ro), vai para Guarabira;  

e, por fim, o juiz federal Rodrigo 
Maia da Fonte vai para Monteiro. 
A 15ª Vara Federal (Sousa) ficou 
sem provimento. 

sugestões, que devem ser envia-
das em até 15 dias, por meio de 
um e-mail que será divulgado em 
breve. Os desembargadores fe-
derais Paulo Cordeiro e Vladimir 
Carvalho compõem a Comissão 
do Regimento Interno, que tam-
bém conta com a colaboração das 
diretoras da Secretaria Judiciá-

ria e Subsecretaria do Plenário, 
respectivamente, Telma Motta e 
Lisiane Cavalcanti, e do assessor 
do desembargador federal Paulo 
Roberto, Marcos Netto.

Com o objetivo de definir estra-
tégias e elaborar um plano de 
proteção aos magistrados federais 
colocados em situação de risco, o 
corregedor-geral da Justiça Fede-

A Divisão da Folha de Paga-
mento informa que para o 
recadastramento no auxílio-
-transporte, os servidores do 
quadro e requisitados deve-
rão trazer novo formulário 

de inscrição, comprovante de 
residência e contracheque do 
órgão de origem (para requisi-
tados). As dúvidas podem ser 
esclarecidas  com Gizelda, no 
ramal 9344. 

ral, ministro Og Fernandes, o go-
vernador do Rio Grande do Norte, 
Robinson Faria, e o diretor do Foro 
da Justiça Federal no do Rio Gran-
de do Norte (JFRN), juiz federal 
Marco Bruno Clementino Miranda, 
assinaram, no último dia 19, um 
acordo de cooperação na área de 
segurança pública. A medida tam-
bém dará suporte à criação do Ga-
binete de Segurança Institucional 
na SJRN. O juiz federal Walter Nu-
nes da Silva Júnior, que é coorde-
nador-geral do Fórum Permanente 
do Sistema Penitenciário Federal e 
corregedor da penitenciária federal 
de Mossoró (RN), disse que a as-
sinatura do acordo representa um 
momento histórico, principalmente 
para os juízes federais corregedo-
res, que segundo ele, vêm há 10 
anos trabalhando em situação de 
risco. (Com informações do CJF)


