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Sistema do ponto eletrônico biométrico terá nova versão a partir de hoje

Dia sem carro

de Setembro
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comemoração do dia 28 de 
outubro, dedicado ao Servi-

dor Público, será transferida para 
31 de outubro. Nesta data não 
haverá expediente no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 e nas seções judiciárias vin-
culadas. O Ato 00373/2016, assi-
nado pelo presidente do Tribunal, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira, foi publicado no 
Diário Eletrônico da Justiça Fe-
deral da 5ª Região do último dia 
15 de setembro. A decisão levou 
em consideração que os dias 1º e 
2 de novembro, respectivamente 
terça e quarta-feira, são feriados, 
de acordo com a Lei Orgânica da 

Justiça Federal. 
Além disso, na 
segunda (31 de 
outubro) é espe-
rado menor aflu-
xo de usuários 
às unidades da 
Justiça Federal. 
O Ato também 
observou a pro-
vidência adotada 
por outros tribu-
nais regionais federais e a conve-
niência de manter a uniformida-
de no funcionamento da Justiça 
Federal de 1º e 2º graus.
Prazos – Os prazos processuais 
que se iniciem ou se completem 

A Subsecretaria 
de Pessoal infor-
ma que, a partir 
de hoje (21), será 
liberada uma 
nova versão do 
sistema do ponto 
eletrônico biométrico. Os ges-
tores e servidores que estão su-

jeitos ao controle de 
frequência através 
do referido sistema 
poderão contar com 
algumas melhorias, 
como, por exemplo, 
a possibilidade de 

inclusão de folga retroativa; horas 
excedentes convertidas automa-

ticamente em saldos ao final de 
cada mês, ainda que o mês não 
tenha sido fechado; controle dos 
saldos dos últimos 12 meses, 
com a extinção do controle do 
saldo do mês anterior; e permis-
são de fechamento individuali-
zado dos meses para servidores 
que não possuem pendências. O 

funcionamento das melhorias 
realizadas no sistema causa-
rá alterações nas informações 
apresentadas nos relatórios de 
frequência dos servidores. Em 
geral, as demais funcionalidades 
permanecerão inalteradas. Mais 
informações com Emmanuelle 
(ramal 9232).

Hoje (21/09), o 
Brasil comemora 
o Dia da Árvore, 
elemento da na-
tureza responsá-
vel por aumen-
tar a umidade 
do ar, produzir oxigênio, reduzir a 
temperatura e fornecer sombra e 
abrigo. E o TRF5 não poderia dei-
xar essa data e o Dia Mundial Sem 
Carro (22/09) passarem em branco. 
Amanhã (22), servidores que opta-
rem por vir trabalhar de bicicleta, 
ônibus ou pela carona solidária 
serão recebidos com um lanche 
matinal. Também serão distribuídas 
sementes em forma de sachê, ofer-
tadas pela ONG Moradia e Cidada-
nia, e haverá exposição e venda de 
orquídeas, lançamento do portal 
do “TRF5 Sustentável” e entrega de 
canecas, visando à redução do uso 
do copo descartável no âmbito do 
TRF5. Às 16h, o professor Haydon 
P. Mort, do Departamento de Ge-
ologia da UFPE, fará uma palestra 
sobre como nossos cérebros são 
mal equipados para lidar com al-
gumas das questões mais urgentes 
da atualidade, como desigualdade, 
poluição e aquecimento global.

O professor de Direito Processual 
Civil e assessor jurídico do gabinete 
do desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, Marcos 
Netto, encerra, amanhã (22), a sua 
participação como instrutor do cur-
so “A Operabilidade do Novo CPC e 
o TRF5: análises iniciais”. Promovida 
pelo Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos, a capaci-

tação, que é destinada a servidores 
que trabalham em gabinetes do 
TRF5, acontece até o dia 27/09, na 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região, e tem como coordenador 
pedagógico o também professor de 
Direito Processual Civil e assessor 
especial do gabinete do desem-
bargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, Expedito Lima.

no dia 31/10 ficam automatica-
mente prorrogados para o dia 3 
de novembro de 2016, quando 
o TRF5 funcionará normalmente, 
após os feriados dos dias 1º e 
2/11.


