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Esmafe e Faculdade Damas promovem seminário de 
ensino jurídico

Prefeitura realiza no 
TRF5 campanha de 
vacinação gratuita
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TRF5 é o primeiro tribunal federal a 
implantar o SEEU
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Alessandra Maria Leal de Medeiros 
Subsecretaria de Recursos
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Juiz Federal Temístocles 

Araújo Azevedo 
SJPE

Presidência do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 

TRF5 publicou no Diário Eletrônico 
Administrativo da terça-feira (4) o 
Ato n° 208/19, que regulamenta 
o Sistema Eletrônico de Execução 
Unificado (SEEU) no âmbito da 
Justiça Federal da 5ª Região. De 
acordo com o Ato, serão migrados 
para o sistema todos os processos 
de execução penal até o dia 30 de 
junho de 2019. A medida atende 
às diretrizes do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), estabelecidas na 
Resolução nº 280/2019 do CNJ, e a 
expectativa é de que o SEEU esteja 
em uso em todo o território na-
cional (na justiça estadual e fede-
ral) até o final deste ano, sendo o 

A

A Escola da Magistratura Federal 
da 5ª Região – Esmafe e o curso 
de Direito da Faculdade Damas 
promoverão, nesta sexta-feira 
(7), às 14h, na Sala Capibaribe (1º 
andar do edifício-sede do TRF5), 

por falar do ensino jurídico no 
Brasil. Ainda haverá professores 
de Direito da Faculdade de Mu-
nique (Alemanha), da Faculdade 
de Lisboa (Portugal) e da Loyola 
University New Orleans (EUA). 

ção de processos; cadastramen-
to de processos eletrônicos no 
SEEU; e lançamento dos dados no 
novo sistema. Hoje, o TRF5 con-
ta com cerca de 2.800 processos 
de execução penal, sendo 2.500 
processos eletrônicos e apenas 
300 físicos. A força-tarefa do CNJ 
permanece até o dia 20 deste mês, 
para auxiliar no cadastramento.

TRF5 o primeiro 
tribunal federal a 
implantar o mo-
delo. O objetivo 
da unificação de 
todos os pro-
cessos em um 
único sistema é 
promover uma 
gestão mais efetiva da execução 
penal, possibilitando o controle 
informatizado dos dados relacio-
nados ao sistema carcerário.
Treinamento - Nos dias 3 e 4 de 
junho, uma equipe do CNJ treinou 
servidores do TRF5 e das Seções 
Judiciárias vinculadas no uso do 
SEEU. Os trabalhos de capacitação 
envolvem três etapas: digitaliza-

o seminário “A prática do ensino 
do Direito no Brasil, Estados Uni-
dos, Portugal e Alemanha”. O de-
sembargador federal e professor 
de Direito da UFPE, Edilson Nobre, 
será o palestrante responsável 

Visita institucional – Os pro-
fessores Georges Martyn, da 
Universidade de Ghent, na 
Bélgica, Cláudio Brandão, co-
ordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da 
Faculdade Damas, e George 
Browne, coordenador do Mes-
trado em Direito também na Fa-
culdade Damas, realizaram uma 
visita institucional à Esmafe e ao 
TRF5, na tarde de ontem (5). Os docentes foram recebidos pelo diretor da 
Esmafe, desembargador federal Rogério Fialho Moreira.

Servidores, terceirizados e esta-
giários do TRF5 terão mais uma 
chance de se imunizar, gratuita-
mente, contra a gripe. A Prefeitura 
da Cidade do Recife realizará uma 
campanha de vacinação na próxi-
ma segunda-feira (10), das 13h às 
17h, nas instalações do Núcleo de 
Assistência à Saúde (NAS). Mais 
informações podem ser obtidas 
no NAS, com Etelvina, nos ramais 
9866 ou 9296.

O TRF5 sedia, na próxima segun-
da-feira (10), a 28ª Sessão de Jul-
gamento da Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência 
(TRU). Esta será a primeira reunião 
presidida pelo desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, que assumiu a coordenado-
ria dos Juizados Especiais Federais 
da 5ª Região em abril deste ano. 
Serão julgados 86 processos. A 
Sessão acontece no Pleno, a partir 
das 14h.
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