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Hoje é dia de forró

Contracheque do 
órgão de origem

Ponto eletrônico começa a 
funcionar no dia 1º de julho

Túlio José Canuto Albuquerque Souza
Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas
Ricardo Bayma de Albuquerque
Subsecretaria de Recursos
Hugo Siqueira de Souza
Gab. Des. Federal Barros Dias
Wellington da Silva Chaves
MPS

Sábado, dia 8 de junho
Alessandra Maria Leal de Medeiros 
Divisão da 3ª Turma
Maria das Montanhas Pereira Barros
Subsecretaria de Administração Predial
Fábio Aardo Gomes Lins
INFOX
Luiz Adriano da Silva Santos
SOSERVI

Domingo, dia 9 de junho

Juiz Federal Temístoles 
Araújo Azevedo 

SJPE 
Agnes Maria Vaz de Lima
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira
Dominique Cybele de Oliveira Moraes
Secretaria Administrativa

partir do dia 
1º de Julho, 
entrará em 

vigor o sistema do 
ponto eletrônico 
nas unidades admi-
nistrativas do Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, 
que tem como 
objetivo o controle 
de frequência dos 
servidores. A deci-
são está contida no 
Ato nº 334/2013, assinado ontem 
(6/06), pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo. De acordo com o Ato, o 
controle de frequência dos servi-
dores lotados nesta Corte obser-
vará o disposto na Resolução nº 
24, de 28 de dezembro de 2007, 
e no Ato nº 481, de 14 de setem-
bro de 2006. O Ato prevê, ainda, 
que será facultada aos gabinetes 
da Presidência, Vice-presidência, 
Corregedoria-regional e dos de-
sembargadores federais a adoção 
do sistema de ponto eletrônico.

Controle de fre-
quência - A Resolu-
ção nº 24/2007 dis-
põe sobre a jornada 
de trabalho dos 
servidores do TRF5 
e das seções judi-
ciárias vinculadas. 
A decisão do Pre-
sidente também se 
baseia na recomen-
dação do Conselho 
da Justiça Federal 
(CJF), constante 

do Relatório de Inspeção, para 
que este Tribunal implante siste-
ma informatizado específico para 
controle de frequência dos ser-
vidores. De acordo com o Ato nº 
334/2012, caberá à Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) 
a implantação e sustentação do 
sistema, bem como o treinamento 
dos gestores de cada unidade ad-
ministrativa, que se responsabiliza-
rão diretamente pelo controle de 
frequência. Já a gestão do sistema 
ficará sob a responsabilidade da 
Subsecretaria de Pessoal.

Em virtude da necessidade de 
atualização do Portal da Transpa-
rência do TRF5, a Divisão de Folha 
de Pagamento (DFP) solicita aos 
servidores requisitados a apresen-
tação do contracheque do órgão 
de origem. A DFP informa que o 
documento deverá ser entregue 
até o dia 30 de junho. 

Hoje, a dupla Dudu do Acordeon e Leozi-
nho Fernandes anima o tradicional “Forró 
da Véia Cega”, festa junina da Asserjufe. A 
festa acontece a partir das 18h, na sede da 
Associação, que fica na Seção Judiciária de 
Pernambuco, localizada na Avenida Recife, 
6250, no Jiquiá.

A Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte (SJRN) amplia, a partir 
do dia 10/06, o uso obrigatório 
do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). O sistema passa a ser obri-
gatório para o ajuizamento dos 
processos inseridos nas classes 
de Ação Monitória, Execução 
de Título Extrajudicial e Ação de 
Notificação, bem como de todos 
os incidentes processuais e ações 
conexas, na Seção Judiciária e nas 
Subseções. A obrigatoriedade 
foi instituída através da Portaria 
nº 181/2013, assinada pelo di-
retor do Foro, juiz federal Janil-
son Bezerra de Siqueira, no dia 
29/05/2013.  Essa é a segunda 
ampliação da obrigatoriedade 
do PJe na SJRN neste ano. Desde 
o dia 18 de fevereiro passado, o 
ajuizamento e tramitação das de-
mandas judiciais da classe Man-
dado de Segurança, bem como 
de todos os incidentes processu-
ais e ações conexas, passaram a 
ser obrigatórios via PJe.

PJe: obrigatoriedade 
para outras classes 
processuais no RN

A Divisão da Segunda Turma 
informa que, a partir do dia 
11/06, o horário das sessões de 
julgamento será antecipado das 
14h, para às 13h. A mudança 
acontece em virtude da dupla 
jornada que o desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima terá que cumprir no TRF5 e 
como desembargador eleitoral 
efetivo no TRE/PE, na vaga desti-
nada à Classe Juiz Federal. Como 
as sessões de julgamento naque-
le colegiado ocorrem às 17h, nas 
terças-feiras, os integrantes da 
Segunda Turma deliberaram pela 
alteração do horário.

Segunda Turma 
altera horário 
das sessões


