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JFRN implanta Sistema Integrado de 
Medidas e Penas Alternativas Vigilantes do Peso

Dia do obstetra

A partir da próxima sexta-feira 
(13/4), a Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN) passa 
a contar com uma nova ferra-

menta de comunicação e controle 
das penas e medidas alternativas. 
Trata-se do Sistema Integrado 
de Medidas e Penas Alternativas 
(SIMP), que foi desenvolvido pelo 
Núcleo de Tecnologia da Informa-
ção da JFRN. A ferramenta permi-
tirá que as instituições, que rece-
bem trabalhadores que cumprem 
penas ou medidas alternativas, 

possam prestar informações on-
line à Justiça Federal. De acordo 
com o juiz federal Walter Nunes 
da Silva Júnior, titular da 2ª Vara 
Federal, especializada em exe-
cuções penais, a ferramenta vai 
permitir uma melhor comuni-
cação e mais eficiência no con-
trole do cumprimento dessas 
penas.

A Divisão da Folha de Pagamento 
informa que o comprovante do re-
cebimento de pensão alimentícia 
está disponível no referido setor. 
Os pensionistas que necessitarem 
comprovar o recebimento do be-
nefício, para fins de declaração de 
Imposto de Renda, devem procu-
rar a divisão para solicitar o do-
cumento, através do ramal 9784, 
no horário das 12h às 19h, com o 
servidor Francisco Carvalho.

Os interessados em participar 
do grupo Vigilantes do Peso no 
TRF5 agora contam com duas 
novidades: um novo Programa, 
chamado Propontos, e a facili-
dade para o pagamento. O valor 
para participar das 12 reuniões é 
de R$ 240 e poderá ser dividido 
em três vezes. De acordo com a 
supervisora da Seção de Conser-

vação de 
Edificações/
SIAP, Maria 
das Montanhas, para o programa 
iniciar é necessário a formação 
de um grupo com 20 pessoas. As 
reuniões acontecerão às segun-
das-feiras, das 11 às 12h, na Sala 
das Turmas, 2º andar. Mais infor-
mações pelo ramal 9418.

s Chefes de gabinete do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5 estiverem reunidos 
ontem com a Diretoria Geral (DG) 
e a Secretaria Administrativa (SA), 
além da Subsecretaria de Tecnolo-
gia da Informação (STI). Na pauta, 
o Processo Judicial eletrônico e 
um balanço sobre as obras con-
cluídas e em andamento no TRF5. 
Ao final, foi realizada uma visita 
à ampliação do Tribunal, já utili-
zando a interligação entre as duas 
áreas. De acordo com o diretor 
da Subsecretaria de Infraestrutu-

ra e Administração Predial (SIAP), 
Vladislave Leite, com a reforma 
da área, serão transferidos vários 
setores, entre os quais a Subsecre-
taria de Pessoal, a Subsecretaria 
de Material e Patrimônio (SMP) e a 
Subsecretaria de Orçamento e Fi-
nanças (SOF). Com isso, o 6º andar 
do edifício-sede será todo desocu-
pado e abrigará três novos gabine-
tes para desembargadores, quando 
houver o aumento no número de 
magistrados nesta Corte. 
Reunião – O diretor-geral, Mar-
cos Netto, destacou três questões 

apresentadas aos 
chefes de gabinete: 
a indicação de dois 
servidores de cada 
gabinete, que se-
rão treinados com 
mais profundidade 
no PJe, inclusive no 
“módulo magistra-
dos”, para serem fa-
cilitadores do siste-
ma; o agendamento 
de atualização de 
segurança dos equipamentos mó-
veis, que permitirão aos magistrados 

usar o ambiente WI-FI; e as novas 
regras sobre a declaração de Impos-
to de Renda, nos termos do TCU.


