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SAE lembra a necessidade de uso do crachá
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 corregedor-regional do TRF5, 
desembargador federal Fran-

cisco Barros Dias, apresentou, on-
tem, ao Pleno da Corte, o relatório 
da correição ordinária realizada na 
Seção Judiciária de Alagoas (SJAL), 
no período de 7 a 11/10/2013 
(processos físicos) e de 21 a 
25/10/2013 (processos virtuais). 
De acordo com o relatório, foram 
correicionadas 11 varas com pro-
cessos físicos e virtuais em trâmite, 
no Sistema Creta e no Processo 
Judicial eletrônico (PJe), distribu-
ídos entre a capital Maceió e os 
municípios de Arapiraca, Santana 
do Ipanema e União dos Palmares, 
além da Turma Recursal dos Jui-
zados Especiais Federais. No total, 

foram anali-
sados 1.014 
processos (físi-
cos e virtuais), 
deixando de 
ser correicio-
nadas as 12ª, 
13ª e 14ª va-
ras, com sede 
em Arapiraca e 
Maceió, res-
pectivamente, 
por terem sido 
instaladas há 
menos de um 
ano. Segundo o corregedor, a SJAL 
não apresentou quaisquer proble-
mas graves e aponta boas práticas 
na gestão dos processos e organi-

zação das secretarias e gabinetes. 
Conclusão - No relatório, o corre-
gedor pontuou os procedimentos 
positivos da SJAL, com base nos 

A Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE) lembra aos servidores 
e estagiários desta Corte a ne-
cessidade da utilização do crachá 
de identificação para entrada e 
trânsito nas dependências do 
Tribunal. O diretor da SAE, Major 

Clóvis Pereira, informou que, em-
bora o sistema de catracas não se 
encontre, no momento, em fun-
cionamento, a utilização do cra-
chá está prevista no item 4.19 da 
Instrução Normativa nº 54-001/11, 
de 24/1/2011, da Presidência do 

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Para aqueles que ainda 
não possuem o crachá, é preciso 
enviar e-mail à SAE (apoioespe-
cial@trf5.jus.br ou cmpereira@
trf5.jus.br) com o nome completo, 
matrícula, lotação e ramal.

A Terceira Turma avisa que as ses-
sões de julgamento que seriam re-
alizadas nos dias 5 e 12/06 foram 
antecipadas para as terças-feiras 3 
e 10/06, respectivamente. As ses-
sões serão realizadas a partir das 
14h, na sala do Pleno.

Até o dia 30/05, o Conselho 
Editorial da Revista Jurídica da 
Seção Judiciária de Pernam-
buco (SJPE) receberá artigos 
e trabalhos científicos na área 
jurídica ou afim, para compor a 
7ª edição do periódico. Podem 
participar magistrados, servido-
res, estagiários e a comunidade 
jurídica em geral. Os interessa-
dos devem enviar seus trabalhos 
para o e-mail: revista@jfpe.jus.br.

O Instituto Cidadania Tributária 
(ICT), em São Paulo, promove, nos 
dias 29 e 30 de maio, no Renais-
sance São Paulo Hotel, o IV Semi-
nário de Questões Controvertidas 
do CARF. Na pauta, debates sobre 
stock option, incidência do PIS 
e da COFINS sobre as tarifas de 
interconexão, entre outros temas. 
Os interessados em participar do 
seminário podem obter mais in-
formações através do e-mail: ins-
cricoes2014@ictdebates.com.br. As 
inscrições podem ser feitas no site 
do Instituto, até dia 28, ou no local 
do evento.

critérios definidos pela Correge-
doria Regional para classificar as 
unidades jurisdicionais, em termos 
de grau de eficiência: (A) exce-
lente, (B) eficiente, (C) regular, (D) 
deficiente. Baseado no referido 
conceito, segundo o relatório, das 
11 varas correicionadas, apenas 
uma vara se enquadrou no con-
ceito D. “A prática de realização de 
reuniões periódicas dos magistra-
dos com os servidores, distribui-
ção de tarefas de forma racional 
nas unidades jurisdicionais, fixação 
de metas periódicas de produtivi-
dade e controle efetivo dos prazos 
processuais são fatores essenciais 
para se alcançar um grau de efici-
ência ideal”, concluiu o corregedor.


