Ano 14 - Edição 207 - sexta-feira, 28 de junho de 2019

A 36ª Vara foi a primeira da Justiça Federal a concluir
a migração integral do acervo processual para o SEEU
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Cooperação jurídica internacional é tema de curso sediado pela JFPE
Durante os dias 26 e 27 de junho, a JFPE
sediou o curso do Programa Nacional de
Difusão da Cooperação Jurídica
Internacional - Grotius Brasil. O evento foi
promovido pelo Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional do Ministério da
Justiça, pelo Tribunal Regional Federal da
5ª Região – TRF5 e pela Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE), por meio da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região –
Esmafe. Voltadas para magistrados e
demais agentes públicos que atuam dentro
do tema, as palestras foram ministradas por
autoridades do Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional do Ministério da
Justiça e delegados da Polícia Federal, que
trataram desde os conceitos introdutórios
às implicações de casos como subtração
internacional de crianças e adolescentes,
casos de condenação e extradição, aplicação

Com a determinação de implementação do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado
- SEEU no âmbito da Justiça Federal pelo
Conselho Nacional de Justiça, a 36ª Vara

Federal de Pernambuco, privativa das
Execuções Penais na Subseção Judiciária
de Recife, foi a primeira unidade judiciária
federal a concluir a migração integral do
acervo processual. O Tribunal Regional
Federal da 5ª Região - TRF5 foi escolhido
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
para iniciar a implantação no âmbito
federal. O novo sistema permitirá uma
gestão mais eficiente e confiável da
execução penal em todo o Brasil, pois só
será permitida a existência de uma única
execução penal por condenado,
propiciando segurança, celeridade e
eficiência na unificação das penas, na
fiscalização do cumprimento das penas, no
cálculo da progressão de regime, remição e
indulto, no cômputo da prescrição, e,
principalmente, possibilitando o controle
informatizado dos dados relacionados ao
sistema carcerário.

Magistrados e servidores podem participar da campanha “Meu Olhar”
de penas e atuação da Interpol e Polícia
Federal. Grotius Brasil - O Programa
Nacional de Difusão de Cooperação
Jurídica Internacional - Grotius Brasil foi
instituído pelo Ministério da Justiça, em
2010, para incentivar e promover a capaci-

tação de agentes em Cooperação
Internacional. O programa objetiva o
fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão
acadêmica, além de viabilizar publicações a
partir de resultados obtidos por meio de
pesquisas realizadas sobre o tema.

Lista de aprovados na seleção para estagiários é divulgada
Está disponível, no Portal da JFPE e na Intranet, a lista dos aprovados no
concurso para preenchimento das vagas de estágio oferecidas pela Justiça
Federal em Pernambuco (JFPE). A divulgação foi realizada por meio da
Portaria 65/2019, da Direção do Foro, publicada no Diário Oficial do dia
20/06. A seleção disponibilizou oportunidades para estudantes das áreas
de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Ciência da Computação
(especialidade redes), Ciência da Computação (especialidade sistema) e
Jornalismo. As vagas foram distribuídas entre Grande Recife (que inclui a
sede, os Juizados Especiais Federais e a subseção de Jaboatão dos
Guararapes) e as outras nove subseções da instituição, instaladas nas
cidades de Arcoverde, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns,
Goiana, Palmares, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada.

Quer ver sua foto publicada no Instagram
da JFPE (@jfpe_oficial)? Capriche no
clique da fachada da subseção onde você
trabalha. Magistrados e servidores podem
fazer o registro com uma máquina
fotográfica ou pelo celular, desde que a
foto seja colorida e tenha uma boa
qualidade. Uma imagem vale mais que
mil palavras, por isso faz toda diferença
que sua foto leve em consideração a

composição e boa resolução, um requisito
importante para a postagem de fotos no
Instagram. Se você trabalha na sede da
JFPE, nos JEFs, ou nas Subseções, que tal
registrar também uma bela imagem? Pode
ser um pássaro ou algo que te chamou a
atenção e produziu uma imagem bacana.
Envie sua (s) foto (s) para nossos endereços
de-mails:comunica@jfpe.jus.br e
ascomjfpe@gmail.com.

