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SEGUNDA

A
Ponto eletrônico

JFAL expande
obrigatoriedade
do PJe

Presidente do TRF5 inaugura 
ampliação da JFCE

Recadastramento Biométrico do eleitor continua no TRT6 
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De acordo com a orientação da 
Corregedoria do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Pernambuco (TRE 
/PE), o eleitor que não estiver de 
posse do título eleitoral e não ti-
ver o comprovante de residência, 
poderá fazer o recadastramento 
biométrico no posto avançado 
do Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região 
(TRT6). Contu-
do, permanece 
obrigatória a 
apresentação 
de um docu-
mento de iden-
tificação origi-
nal, que pode 

ser RG, certidão de 
casamento ou de 
nascimento, carteira 
de trabalho ou de 
habilitação. Quanto 
ao comprovante de 
residência, o docu-
mento não precisa 
ser apresentado se 

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) solicita aos ser-
vidores que comuniquem as pos-
síveis irregularidades encontradas 
nas máquinas do ponto eletrônico. 
De acordo com a STI, existem 14 
máquinas instaladas no edifício-
-sede do TRF5 e, no caso de uma 
delas não estar funcionando, o 
servidor deverá procurar outra 
para fazer o registro da frequência. 
As irregularidades devem ser co-
municadas pelo ramal 9001.

Desde a semana passada, a 
Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) instituiu a obrigato-
riedade do uso do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) para 
ajuizamento e tramitação das 
demandas judiciais das classes 
de busca e apreensão em alie-
nação fiduciária; medida caute-
lar de busca e apreensão; ação 
de despejo; ações possessórias 
(imissão na posse); manuten-
ção de posse; reintegração de 
posse; reintegração/manuten-
ção de posse - procedimento 
especial de jurisdição conten-
ciosa; desapropriação, bem 
como de todos os incidentes 
processuais e ações conexas.

o eleitor tiver nascido no Recife 
e a informação constar no RG. O 
posto instalado no TRT6 funcio-
nará até o dia 19/07, das 8h às 
17h, com exclusividade para os 
magistrados, servidores, tercei-
rizados e estagiários, que atuem 
no TRT6 e no TRF5, bem como 
os respectivos dependentes.

Justiça Federal no Ceará 
(JFCE) foi ampliada, na última 

quinta-feira (11/07), com a inau-
guração da expansão da Subseção 
Judiciária de Juazeiro do Norte. 
O novo espaço vai sediar a 30ª 
Vara Federal, com competência 
de Juizado Especial Federal, cuja 
titular é a juíza federal Maria Julia 
Tavares do Carmo Pinheiro Nu-
nes. A solenidade de inauguração 
foi conduzida pelo presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, desembargador federal 
Francisco Wildo Lacerda Dantas, 
pelo vice-diretor de Foro da JFCE, 

juiz federal 
Bruno Leonardo 
Câmara Carrá e 
pelo diretor de 
Foro da Subse-
ção Judiciária 
de Juazeiro do 
Norte, juiz federal José Eduardo de 
Melo Vilar Filho. “A instalação de 
uma 3ª vara na região é lição da 
força, da pujança e da honradez 
do cidadão do Cariri”, ressaltou o 
vice-diretor de Foro da JFCE, juiz 
Bruno Carrá. “Fico feliz em vir a 
Juazeiro como presidente de um 
Tribunal, para agradecer pela ins-

talação desta 3ª Vara Federal na 
Região. Como filho de nordestino, 
esta inauguração significa mui-
to para mim”, destacou, em seu 
discurso, o presidente do TRF5, 
Francisco Wildo. Na mesma sole-
nidade, foi inaugurada uma sala 
da OAB na Subseção Judiciária de 
Juazeiro do Norte.


