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O
Ponto eletrônico do TRF5 terá leitor biométrico

de Abril23
QUARTA

Exposição “TRF da 5ª Região, 25 Anos de Instalação” será prorrogada

Quinta Jurídica

Justiça Federal 
tem novo 
corregedor-geral

Aniversariantes
Isadora Arraes Pinto de Lemos
Subsecretaria de Recursos
Roberta Costa Pinto
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti

s servidores e estagiários de 
nível superior, que atualmen-

te utilizam o ponto eletrônico para 
controle de frequência no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, passarão a utilizar um sis-
tema com leitor biométrico. Dois 
equipamentos estão instalados 
nas Subsecretarias de Pessoal (SP) 
e de Tecnologia da Informação 
(STI), onde parte dos servidores já 
foi cadastrada no sistema. Porém, 
a utilização é apenas para testes 
nesses dois setores. A Subsecreta-
ria de Infraestrutura e Administra-
ção Predial (SIAP) está providen-
ciando, desde a semana passada, 
a instalação elétrica em 15 pontos 
(15º, 8º, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º e 1º an-

dares, além de dois 
pontos no térreo e 
um em cada Ane-
xo), onde já fun-
cionam o ponto 
eletrônico conven-
cional (digitação da 
matrícula em te-
clado conectado a 
um computador). O 
serviço será conclu-
ído até sexta-feira 
(25). Segundo a 
STI, os equipamentos que farão a 
leitura das digitais do dedo serão 
instalados a partir de segunda-
-feira (28). 
Relatório de frequência - O Sis-
tema Eletrônico de Gerenciamento 

de Frequência (SEGF) é o mesmo 
que já vem sendo usado na Se-
ção Judiciária do Rio Grande do 
Norte (SJRN). A Diretoria Geral e a 
Subsecretaria de Pessoal do TRF5 
estão estudando as normas que 

Quem ainda não visitou a 
exposição “TRF da 5ª Região, 
25 Anos de Instalação” tem 
até o dia 30 de abril para 
conferir as peças que estão 
expostas no hall do edifício-
-sede do TRF5. A exposição 
foi prorrogada em virtude da 
realização do 1º Fórum de 

Memória do Judiciário do Norte-
-Nordeste, que acontecerá de 28 a 
30 de abril, na Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Esma-
fe). Entre os objetos, o brasão da 
República em bronze, da época da 
fundação da Corte, relíquias, algu-
mas em desuso, como a primeira 
central de telefone usada na Corte, 

O ministro Humberto Martins, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
toma posse hoje, às 17h, no car-
go de corregedor-geral da Justiça 
Federal. A solenidade será realiza-
da no Salão Nobre do STJ, e será 
conduzida pelo presidente do STJ 
e do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), ministro Felix Fischer. Natural 
de Maceió (AL), o ministro Hum-
berto Martins sucede o ministro 
Arnaldo Esteves Lima.

A Copa 2014 é o tema da 69ª 
edição da Quinta Jurídica, que 
será realizada amanhã, às 19h, 
no auditório da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte (JFRN), 
em Natal.O evento abordará a 
“Lei geral e seus principais refle-

disciplinarão o uso do novo siste-
ma de frequência, que terá um ato 
da Presidência para regulamentar 
o mesmo. De acordo com o di-
retor da SP, Onaldo Mangueira, o 
próximo passo será a realização 
do cadastramento dos servidores. 
A expectativa é de que o novo 
sistema de controle de frequência 
esteja em pleno funcionamento a 
partir do mês de julho. Nos meses 
de maio e junho, funcionarão em 
fase de teste. “Além da seguran-
ça, o novo ponto eletrônico com 
leitor biométrico terá como van-
tagem a possibilidade de o ser-
vidor ter acesso ao seu relatório 
de frequência, sem depender do 
gestor”, ressaltou Onaldo.

um exemplar de máquina datilo-
gráfica, o globo de distribuição 
dos processos (sorteio não ele-
trônico), placas em bronze das 
primeiras viaturas utilizadas pelos 
magistrados, o primeiro relógio 
protocolador de documentos, os 
primeiros autos processados e 
julgados etc.

xos em nosso País”. As inscrições 
são gratuitas e serão confirmadas 
mediante a doação de 2 kg de 
alimentos não perecíveis, que se-
rão doados para uma instituição 
beneficente. Mais informações e 
inscrições no site www.jfrn.jus.br.


