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TRF5 celebra o Dia das Mães

de Maio

QUARTA

Liberação de verba

Aniversariantes
TRF5 será o primeiro tribunal federal 
a implantar o SEEU Maria Carolina Castelo Branco de Oliveira 
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Sistema Eletrôni-
co de Execução 

Unificado (SEEU) foi o 
foco da reunião rea-
lizada ontem (7), na 
sede do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª 
Região - TRF5, com a 
participação de repre-
sentantes do TRF5, do 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), órgão 
responsável pela implantação do 
sistema em todo o Judiciário na-
cional, e das Seções Judiciárias da 
5ª Região (por videoconferência). 
A utilização do SEEU está determi-
nada pela Resolução nº 280/2019 
do CNJ e a expectativa é de que 
o sistema esteja em uso em todo 

O

o território nacional até o final 
deste ano, sendo o TRF5 o primei-
ro tribunal federal a implantar o 
modelo. Durante o encontro, os 
integrantes do CNJ apresentaram 
a nova ferramenta, que foi desen-
volvida para promover uma gestão 
unificada e mais efetiva da execu-

Você sabe quais são os passos 
para fazer uma cirurgia plástica 
segura? Conhece a importância 
da escolha de um bom profissio-
nal da área? Sabe que na internet 
existem armadilhas sobre esse 
tipo de procedimento? Foi sobre 

o tema “Cirurgia plástica: cuidados 
com a segurança e benefícios para 
a saúde da mulher” que o médico 
Stenio de Godoy Mendonça pales-
trou, ontem (7), na Sala Capibaribe 
do TRF5, em alusão ao Dia das 
Mães. O evento foi aberto com 

ção penal, possibilitando 
o controle informatizado 
dos dados relacionados 
ao sistema carcerário 
brasileiro. A reunião foi 
coordenada pela juíza 
federal auxiliar da Pre-
sidência, Joana Carolina 
Lins Pereira, e também 
contou com a participa-
ção, por videoconferên-
cia, do corregedor do 

Presídio Federal de Mossoró, juiz 
federal Walter Nunes. Amanhã (9), 
haverá continuidade desse debate, 
no qual serão discutidos o cadas-
tramento de usuários no SEEU e 
o calendário de treinamentos de 
capacitação para servidores. 

uma apresentação do violoncelista 
da Orquestra Criança Cidadã, Ro-
nald Santos. Em seguida, o diretor-
-geral do TRF5, Edson Santana, 
ressaltou a importância da data e 
as iniciativas do Tribunal que pre-
tendem promover a qualidade de 

vida dos servidores. Ao 
final da celebração foram 
sorteados, entre as pre-
sentes, 10 kits de bele-
za, contendo filtro solar, 
sabonete para a face e 
creme antirrugas.

Orquídeas

Tesouro Gerencial 
Servidores das áreas de 
orçamento do TRF5 e 
das Seções Judiciárias da 
5ª Região estão partici-
pando do curso “Tesouro 
Gerencial”, ministrado 
pelo contador público 
federal Kleber Cruz Mar-
ques Neto. O objetivo é 
capacitar os servidores para extrair 
relatórios gerenciais de execução 

Por conta da dificuldade para se 
chegar a algumas áreas rurais, o 
Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) firmou 
um convênio com a Prefeitura da 
cidade do Cabo de Santo Agos-
tinho para melhorar as estradas 
que dão acesso a assentamentos 
rurais. Porém, por uma irregulari-
dade do município junto à Fazen-
da Nacional, a verba não foi libe-
rada pelo Incra e o caso chegou 
ao TRF5. Confira esta e outras 
notícias no programa Via Legal 
desta quarta-feira (8), às 21h, na 
TV Justiça. Assista também pela 
internet, no www.youtube.com/
programaViaLegal.

Por ocasião do dia 
das mães, a Asso-
ciação Orquidófila 
de Pernambuco 
(Assope) realizará uma exposição 
e venda de orquídeas no hall de 
entrada do Tribunal. A mostra 
acontecerá nesta sexta-feira (10), 
das 9h às 15h.

orçamentária utilizando o sistema 
do Tesouro Gerencial.


