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TRF5 é convidado a implantar pioneiramente o SEEU na Justiça Federal

TRU

de Março

QUINTA

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes

busca constante pela 
modernização das 

ferramentas de trabalho, 
visando à melhoria da pres-
tação jurisdicional, tem sido 
um dos grandes desafios 
do Judiciário. Na 5ª Região, 
vários são os projetos de-
senvolvidos nas áreas de 
Inovação e Tecnologia da 
Informação (TI) com o ob-
jetivo de transformar e inovar as 
atividades da Corte. Ontem (13), 
o TRF5 sediou o Court Party, uma 
feira de tecnologia para apresentar 
os trabalhos no campo de TI. O 
evento reuniu representantes do 
TRF5 e das seis Seções Judiciárias 
que compõem a 5ª Região. Foram 
montados estandes para que inte-
grantes de cada unidade apresen-
tassem os projetos que já foram 
implantados e os que ainda estão 
por vir, como o Pje Mobile, Pje 2.x 
e a ferramenta Business Intelligen-
ce, demonstrados pela equipe do 
TRF5. Desembargadores federais, 
entre eles o presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, juízes federais, diretores 

Projetos de Inovação e TI são 
apresentados durante Court Party

Representantes do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) apre-
sentaram, na tarde de ontem (13), 
o Sistema Eletrônico de Execução 
Unificado (SEEU) ao presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, e ao corregedor-
-regional, desembargador federal 
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Juíza Federal Danielle Mace-

do Peixoto de Carvalho
SJCE – Fortaleza

José Fabiano Silva Barbosa 
Divisão da 1ª Turma
Josaías Gomes dos Santos
SOSERVI

do TRF5 e servidores prestigiaram 
o evento. A atividade fez parte da 
programação prevista no Curso de 
Iniciação à Magistratura, destina-
do aos magistrados aprovados no 
último concurso público para juiz 
federal substituto da 5ª Região.

Oficina – A partir do dia 25/03, 
os novos juízes federais parti-
cipam de uma nova etapa do 
Curso de Iniciação à Magistra-
tura, com a Prática Jurisdicional 
e Preparatória, quando irão 
exercer as atividades nas Va-
ras Federais das Seções onde 
serão lotados, acompanhados 
por magistrados que atuarão 
como tutores e supervisores. 

Estes últimos participam da “Ofi-
cina de Portfólio e Avaliação”, que 
acontece hoje (14) e amanhã (15), 
na Esmafe, com o objetivo de 
capacitá-los para realizar as ava-
liações sobre o desempenho dos 
novos juízes federais.
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Juiz Federal Rogério Roberto 

Gonçalves de Abreu
SJPB – João Pessoa

Sara Almeida Amaral
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Claudiano João da Silva
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Juiz Federal 
Ciro Benigno Porto

SJCE – Iguatu

Arthemísia Ferreira Paulo Santiago 
Secretaria Administrativa
Pedro Alexandre Matias Bezerra 
Subsecretaria de Administração Predial
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Juiz Federal Roney 
Raimundo Leão Otílio

SJAL – Maceió

Antônio de Oliveira Costa Macedo Neto 
Subsecretaria de Administração Predial
Débora Rego Ambrósio 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Thiago Henrique Marques Carvalho
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Paulo Cordeiro. O SEEU permite 
que, por meio de um computador 
ou smartphone, os juízes das va-
ras de Execuções Penais recebam, 
automaticamente, avisos em re-
lação aos prazos para concessão 
dos benefícios a que os senten-
ciados têm direito, de acordo com 

a legislação penal. No encontro, 
o secretário-geral do Conselho, 
Carlos Von Adamek, anunciou o 
convite para que o TRF5 implan-
tasse o sistema pioneiramente na 
Justiça Federal. Também participa-
ram da reunião o juiz auxiliar da 
Presidência do CNJ, Luís Lanfredi, 

a juíza auxiliar da Presidência do 
TRF5, Joana Carolina Lins Pereira, 
os juízes federais Carolina Malta, 
Bruno Teixeira e Walter Nunes, 
e a diretora da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação, Fer-
nanda Montenegro.

O TRF5 sedia, na próxima segun-
da-feira (18), a 27ª Sessão de 
Julgamento da Turma Regional 
de Uniformização de Jurispru-
dência (TRU). Serão julgados 81 
processos, entre eles o que trata 
da fixação da Data de Cessação 
do Benefício (DCB) do auxílio-
-doença, que tem como objeto de 
discussão a contagem do prazo de 
vigência do benefício. A reunião 
será realizada na sala do Conselho 
de Administração do TRF5, a partir 
das 14h. Esta será a última reunião 
presidida pelo desembargador 
federal Élio Siqueira, que encerra 
o mandato de presidente no dia 
31/03. O magistrado será sucedido 
pelo desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima.


