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DG e SAE prestam orientações sobre uso de crachá

Revista CEJ/RN seleciona artigos para divulgação

A Diretoria Geral do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-

gião - TRF5 informa sobre a utili-
zação do crachá de identificação 
para entrada e trânsito nas depen-
dências do Tribunal. O Diretor-Ge-
ral esclarece que, embora o siste-
ma de catracas não se encontre, 
no momento, em funcionamento, 
a utilização do crachá está prevista 
no item 4.19 da Instrução Norma-
tiva nº 54-001/11, de 24/1/2011, 
da Presidência do TRF5. “Tal medi-
da, além de outras que vêm sendo 
adotadas pela Administração, é de 

crucial importância para que 
possamos conferir eficácia 
às atividades de segurança 
desta Corte”, ressaltou João 
Botelho. O controle de emis-
são dos crachás está sob a 
coordenação da Subsecretaria 
de Apoio Especial (SAE), que 
encaminha à Editoração/ Di-
visão de Comunicação Social 
a solicitação para a confecção do 
cartão de identificação.
Solicitação - O diretor da SAE, 
Major Clóvis Pereira, orienta aos 
servidores e estagiários, que ain-

da não possuem o crachá,  para 
enviarem e-mail à SAE (apoioes-
pecial@trf5.jus.br ou cmpereira@
trf5.jus.br), com os dados: nome 
completo, matrícula, lotação e 

O diretor da Revista 
CEJ, da Seção Judi-
ciária do Rio Grande 
do Norte (SJRN), 
juiz federal Ivan Lira 
de Carvalho, infor-
ma que a Comissão 
da Revista receberá 
para análise, até o 
dia 15/07, trabalhos 
jurídicos para serem publicados 
no volume n.º 23 ou n.º 24. Os ar-

A Presidência e a Divisão de Co-
municação Social do TRF5 infor-
mam que a quinta edição da Re-
vista Argumento não será lançada 
neste mês de julho. O atraso se 
deve ao andamento do processo 
licitatório de uma nova gráfica. A 
equipe da Comunicação está pro-
duzindo a edição, com a maioria 
dos textos entrando na fase de 
revisão e edição. As fotos e ilustra-
ções também já estão sendo pro-
duzidas. Após a revisão dos textos 
e escolha das imagens, o material 
segue para a diagramação e, em 
seguida, para a gráfica. A seção de 
cartas ainda está aberta e aguar-
da colaborações, que podem ser 
enviadas para o e-mail comunica-
caosocial@trf5.jus.br.

A Divisão de Folha de Pa-
gamento lembra aos servi-
dores que recebem auxílio-
-moradia, que na próxima 
sexta-feira, dia 5/07, encerra 
o prazo para entrega do 
comprovante de pagamento.

Termina hoje o curso sobre o Pro-
cesso de Improbidade Administra-
tiva, realizado pela Subseção Judi-
ciária de Sousa (PB). O curso tem 
como público alvo os servidores da 
Subseção de Sousa e os da 14ª Vara 
Federal de Patos. Ministrado pelo 
juiz federal da 8ª Vara, Claudio Gi-
rão Barreto, o encontro tem como 
temas o “O Cenário de Construção 
da Improbidade” e “Procedimentos 
Administrativos e Processo Judicial”.

ramal. “Outra providência que 
deve ser observada é com relação 
à fotografia para o cartão. Se a 
imagem for antiga e o servidor ou 
estagiário necessitar de uma foto 
atualizada, o mesmo deve pro-
curar a Divisão de Comunicação 
Social do TRF5”, destacou o diretor 
da SAE. Com relação aos terceiri-
zados, estes já usam o crachá da 
empresa, complementou o Major 
Clóvis Pereira. Para retirar o cartão 
de identificação o solicitante deve 
entrar em contato com a SAE. Mais 
informações pelo ramal 9004. 

tigos devem versar sobre 
Direito Penal e Processual 
Penal, Direito Civil/Co-
mercial, Direito Processual 
Civil, Direito Constitucio-
nal, Direito Administrativo, 
Direito Tributário, Direi-
to Internacional, Direito 
Ambiental, Teoria Geral ou 
Filosofia do Direito. Para 

participar, é necessário ser opera-
dor do Direito (desembargadores, 

juízes, procuradores, promotores, 
professores e servidores da Jus-
tiça) ou estudante de cursos de 
pós-graduação em sentido lato, 
mestrado e doutorado na área 
jurídica. O edital completo pode 
ser conferido no site da Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(www.jfrn.jus.br). Mais informa-
ções através dos telefones (84) 
4005-7744 e 4005-7745 ou pelo 
e-mail: revistacej@jfrn.jus.br.

A Divisão da Terceira Turma lem-
bra que hoje (4/07) não haverá 
sessão ordinária de Julgamento. A 
Turma voltará a se reunir na pró-
xima quinta-feira, dia11 de julho.  
Composta pelos desembargadores 
federais Marcelo Navarro (presi-
dente), Luís Alberto Gurgel e Élio 
Wanderley (convocado), a Turma 
reúne-se ordinariamente às quin-
tas-feiras, a partir das 14h, na Sala 
das Turmas (2° pavimento norte).

Terceira Turma não 
terá sessão hoje


