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Homenagem às mães

Tribunal aprova Plano de Logística Sustentável da 5ª Região

de Maio

SEGUNDA

Inscrições para Prêmio Ajufe 
terminam hoje

Leilão na JFPB

TRF5 será um dos primeiros a adotar o 
Sistema unificado de execução penal 
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Justiça Federal na 5ª Região 
será uma das primeiras a 

utilizar a ferramenta desenvolvida 
pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná (TJPR), para organizar 
e integrar dados sobre o cumpri-
mento de penas em todo o país. 
A partir de hoje, integrantes dos 
tribunais de Minas Gerais, Piauí e 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 serão capacitados 
para utilizar o Sistema Eletrônico 
de Execução Unificada (SEEU). O 
juiz federal Walter Nunes, titular 
da 2ª Vara Federal da Seção Judi-
ciária do Rio Grande do Norte e 
Corregedor da Penitenciária Fe-
deral de Mossoró, e os servidores 
Ricardo Schmitz (TRF5), Rodrigo 
Santos (JFPE), Sandra Régia Soa-

res (JFCE) e Patrícia 
Câmara (JFRN) foram 
designados pela Pre-
sidência do TRF5 para 
participarem do curso 
sobre o referido siste-
ma, que ocorrerá no 
TJPR, em Curitiba, de 
hoje (9/05) a sexta-
-feira (13/05). 
Interoperabilidade 
- De acordo com o 
Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), a resolução que 
instituiu o SEEU estabeleceu que 
esse será o sistema padrão de 
execução penal em todo o país. 
Os tribunais estaduais e federais 
terão três meses para iniciarem a 
adesão ao sistema. Ainda segun-

do o CNJ, os tribunais, de forma 
alternativa, podem adaptar seus 
respectivos sistemas eletrônicos 
de execução penal para troca de 
informações com o SEEU segundo 
o Modelo Nacional de Interopera-
bilidade.

O TRF5 aprovou Resolução que 
institui o Plano de Logística Sus-
tentável da 5ª Região – PLS. O 
documento foi publicado na edi-
ção do último dia 4 de maio do  
Diário Oficial Eletrônico da Justiça 

Federal da 5ª Região. O PLS busca 
consolidar, organizar, aprimorar e 
sistematizar as boas práticas de 
sustentabilidade já em andamento 
no Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, bem como fornecer 

diretrizes para novas ações. Foram 
estabelecidos oito objetivos, entre 
os quais, o descarte adequado de 
resíduos, ação que já vem sendo 
posta em prática há mais de seis 
anos no TRF5. O óleo vegetal usa-

Os interessados em concorrer ao 
“Prêmio Ajufe: Boas Práticas de 
Gestão” poderão se inscrever até 
hoje (9/05). O objetivo é identifi-
car, valorizar e disseminar ações 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
realiza, amanhã (10) e no dia 24 de 
maio, leilão presencial, eletrônico e 
por videoconferência, a partir das 
9h, no auditório daquela seção ju-
diciária. Na ocasião, serão ofereci-
dos veículos e imóveis nas cidades 
de João Pessoa, Campina Grande, 
Patos, Sousa, Guarabira, Lucena, 

Cerca de 20 mães e pais enviaram 
vídeos dos seus filhos e filhas, na 
última sexta-feira, para a Divisão 
de Comunicação Social do TRF5, 
que editou o material em um 
vídeo único, em homenagem às 
mães, e publicou o resultado nas 
redes sociais (YouTube, Facebook, 
Instagram e Twitter), ontem (8/05). 
Hoje, às 16h, na Sala das Turmas 
Norte, para encerrar as come-
morações do Dia das Mães, o 

do e as pilhas e baterias que são 
recolhidas são exemplos dessa 
prática já consolidada no Tribunal, 
que possui uma Comissão Socio-
ambiental, responsável pela ges-
tão do PLS.

Tribunal promove palestra com a 
servidora e psicóloga Lúcia Caval-
canti, que abordará o tema “Ado-
lescência dos filhos: desafios e 
renovação psicológica para mães 
e pais”. Em seguida, haverá sorteio 
de brindes.

positivas no âmbito da Justiça 
Federal. O resultado final do con-
curso será divulgado no dia 20 de 
maio, no site da Ajufe (www.ajufe.
org.br).

Conde e Cabedelo, além de outros 
bens. Os lances por meio de vide-
oconferência podem ser feitos de 
Campina Grande, Monteiro, Sousa, 
Guarabira e Patos. Os interessados 
também podem consultar o site 
www.leiloesjudiciais.com.br/pb e 
dar a sua oferta. Mais informações 
pelo telefone 0800 707 9272.


