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Plano de Carreiras do Judiciário

Comunicação do TRF5 
promove ação pelo Dia 
das Mães no Instagram
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Aniversariantes

JFSE realiza leilão 
judicial

Estágio Superior

rede social ‘caçula’ do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-

gião - TRF5, o Instagram, foi o canal 
onde as mulheres que fazem o TRF5 
puderam receber e prestar home-
nagens pelo Dia das Mães, come-
morado no último domingo (10). 
Neste final de semana, servidoras, 
servidores e magistrados postaram 
fotos com suas mães, esposas e 
filhos. Foram mais de 50 fotos. O 
número ainda é tímido, mas repre-
sentativo, uma vez que a rede so-
cial vem sendo utilizada pelo TRF5 
há pouco tempo. O Tribunal utiliza 
também o Facebook e Twitter.

Instagram - Para conferir as fotos 
compartilhadas pelas mães, você 
deve pesquisar a hashtag (usadas 
para identificar mensagens rela-
cionadas a um tópico específico, 
identificadas pelo símbolo da 
cerquilha #) #MãesTRF5. Se você 
ainda não postou nenhuma foto 
ou vídeo e deseja compartilhar 
a homenagem, basta publicar as 
imagens e incluir a hashtag. Para 
ver todas as fotos, é preciso seguir 
o TRF5 (@TRF5regiao) e/ou ter 
um perfil público. Participe, com-
partilhe seus momentos com os 
colegas!

O Senado Federal, em seu am-
biente virtual, lançou uma pes-
quisa para conhecer a opinião 

pública sobre a aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados (PLC) n. 28/2015, de 
autoria do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que altera o Plano de 
Carreiras dos Servidores do Poder 
Judiciário da União. De acordo 
com parecer de relatoria do sena-

dor José Maranhão (PMDB-PB), o 
PLC 28/2015 prevê alterações na 
tabela de vencimentos das car-
reiras, com aumentos previstos 
para serem implantados em seis 
parcelas sucessivas, entre julho 
de 2015 e dezembro de 2017. O 
projeto, que já foi aprovado pela 

A Justiça Federal em Sergipe 
(JFSE), através das 2ª, 3ª, 4ª, 7ª e 
8ª Varas Federais daquele estado, 
realiza, hoje (12), às 9h, no audi-
tório da JFSE, a segunda praça de 
leilões, referentes a processos de 
Execução Fiscal e de natureza Cível 
e Criminal. Estão sendo ofertados 
83 lotes, distribuídos entre bens 
móveis e imóveis (casas, aparta-
mentos, prédios, terrenos e fazen-
das), veículos em geral, máquinas 
industriais, confecções e calçados, 
combustível, material de constru-
ção, lentes oftalmológicas, col-
chões, mobiliário, dentre outros. 
Os lances serão a partir de 60% 
do valor da avaliação dos bens. A 
primeira praça aconteceu no dia 
28 de abril. Mais informações dis-
poníveis no site da JFSE (www.jfse.
jus.br) e no site do leiloeiro: www.
rjleiloes.com.br.

A Seção de Estágio de Nível 
Superior do TRF5 lembra que 
todos os estagiários devem 
comparecer à Seção, até a pró-
xima sexta-feira (15/05), para 
assinarem a declaração referen-
te à apresentação do compro-
vante de matrícula, sob pena 
de desligamento do estágio.

Câmara, está em tramitação 
no Senado, constando na pau-
ta de amanhã (13). No portal 
do Senado é possível emitir 
opinião sobre o PLC: www12.
senado.gov.br/ecidadania/, na 
área “Participe da Elaboração 
Legistaliva”.


