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Aniversariantes

QUINTA

ERRATA

A

Planejamento Estratégico Biblioteca

DG e SAE alertam para fluxo e parada 
de carros no estacionamento do TRF5

Com relação à nota intitulada “PJe 
para servidores”, publicada na edi-

ção de ontem do Jornal TRF Hoje, a 
Secretaria Judiciária informa que o 
curso é destinado a servidores das 

Secretarias (Turmas e Pleno), e não 
de gabinetes, como publicado. E o 

curso começa às 13h, e não às 14h. 
Pedimos desculpas pelos erros.

Desembargadores participam de 
evento sobre Direito Tributário

Quinta Jurídica

Geraldo Alves da Silva Júnior
Diretoria Geral

Allan Joaquim da Silva
INTERFORT

Diretoria Geral (DG) do 
Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5, através 
das subsecretarias de Apoio 
Especial (SAE) e de Infraestru-
tura e Administração Predial 
(SIAP), informa que vai adotar 
novas medidas para regulação 
do trânsito nos estacionamen-
tos do TRF5, visando a minimi-
zar riscos e reduzir danos. De 
acordo com o diretor da SAE, Major 
Clovis Pereira, serão adquiridos 
redutores de velocidade e placas 
sinalizadoras verticais, visto que os 
veículos devem circular a 20 km/h 
na área. “Também vamos rever as 
sinalizações horizontais, pois a in-

tenção é ordenar o fluxo de veícu-
los e a velocidade desenvolvida no 
estacionamento”, avisa. Outra me-
dida, segundo o diretor, é o reposi-
cionamento de alguns seguranças 
daquele lugar, para que eles atuem 
de maneira educativa. 

Ações preventivas – Tais 
medidas foram pensadas em 
função de um acidente ocor-
rido recentemente, dentro do 
estacionamento do TRF5. “Se 
todos ficarem mais atentos 
às sinalizações já existentes 
e respeitarem as vagas espe-
ciais, independente do novo 
ordenamento, evitaremos 
futuros problemas”, orienta.

O diretor da SAE lembra que as 
vagas especiais para idosos (10) 
são destinadas aos visitantes. Já 
para as pessoas com deficiência e 
gestantes, servidores ou não, con-
tabiliza o diretor, existem quatro 
vagas reservadas. 

Hoje, os de-
sembargado-
res federais 
Edilson Nobre 
(vice-presiden-
te do TRF5) e 
Luiz Alberto 
Gurgel de Faria 
serão pales-
trantes do Seminário “Questões 
Atuais de Direito Tributário”. O 
evento, promovido pelo Institu-
to Brasileiro de Direito Tributário 
(IBDT), é destinado a advogados 
tributaristas, juízes, contadores e 
procuradores da Fazenda. A pro-
gramação contempla sete pales-

Hoje, o núcleo potiguar da Esma-
fe promove mais uma edição da 
Quinta Jurídica, sobre “O novo 
Código Penal no contexto da crimi-
nalidade do RN”, com palestras do 
procurador do Estado do Rio Gran-
de do Norte, Caio Graco de Paula; 
do promotor de Justiça do RN, 
Wendell Agra; e do juiz de Direi-
to também daquele Estado, Fábio 
Wellington Alves. As inscrições são 
gratuitas e podem ser realizadas 
através do site www.jfrn.jus.br.

Em virtude da etiquetagem an-
tifurto nas obras do acervo, o 
atendimento na Biblioteca do 
TRF5 está suspenso. A iniciativa 
tem o objetivo de assegurar mais 
segurança ao sistema da biblio-

O diretor da Divisão de Desenvol-
vimento Institucional do TRF5, Luiz 
Targino, participa, amanhã e sexta-
-feira, do I Encontro de Trabalho 
para a Revisão do Planejamento 
Estratégico do Poder Judiciário, 
em Brasília/DF. A reunião tem 

tras, entre as 
quais, “Aspec-
tos Controver-
tidos da Me-
dida Cautelar”, 
proferida pelo 
desembarga-
dor federal 
Edilson Nobre, 

e “Normas Indutoras e Desen-
volvimento Regional”, ministrada 
pelo desembargador federal Luís 
Alberto Gurgel de Faria. O en-
contro será realizado, das 8h às 
12h30, no auditório do JCPM, no 
Pina, com a participação de diver-
sos especialistas no assunto.

como objetivo apresentar os re-
sultados do levantamento sobre 
a análise da proposta de revisão 
do Planejamento Estratégico. Na 
ocasião, também serão definidos 
os Planos de Trabalho para cada 
segmento da Justiça.

teca, quanto ao empréstimo e a 
consulta dos títulos.  De acordo 
com a supervisora da Biblioteca, 
Ísis Alvarenga, na próxima segun-
da-feira (17), o funcionamento 
voltará à normalidade.
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