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Alegria marcou as 
comemorações juninas 
no TRF5

SEEU

de Junho

TERÇA

Aniversariantes

Representantes do TRF5 participam do
I Fórum Nacional das Corregedorias 

Maria Auxiliadora Soares de Moraes
FORTE SEV. TEC.
Joyce Lúcio Coutinho dos Santos
Gab. Des. Federal Rubens Canuto Neto

Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), através 

da Corregedoria Nacional 
de Justiça, realiza, amanhã e 
quinta-feira (27), o I Fórum 
Nacional das Corregedorias 
(Fonacor), evento que vai reunir, no 
auditório do Conselho da Justiça 
Federal, em Brasília, corregedores 
federais, eleitorais, trabalhistas, 
militares e estaduais. O objetivo é 
proporcionar um espaço de deba-
tes e apresentação de soluções e 
projetos para a investigação dos 
desafios atuais para o Poder Judici-
ário. Participam do Fonacor o cor-
regedor-regional do Tribunal Re-

O

Animação não faltou aos servidores do TRF5, na 
última quinta-feira (20), para comemorar a chega-
da do São João. Vários setores entraram no clima 
dos festejos juninos, com tudo que se tem direito: 
comidas típicas, enfeites e casamento matuto, 
com noivos, padre, delegada e convidados!
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gional Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Carlos Re-
bêlo Júnior, a juíza auxiliar da Cor-
regedoria Regional, Isabelle Marne, 
a diretora da Divisão de Assuntos 
Correicionais, Laryssa Ferreira,  e os 
assessores jurídicos Gustavo Figuei-
redo e Alaíde Cardozo. Durante os 
dois dias de debates, os partici-
pantes examinarão tópicos como 
“A Corregedoria como órgão de 

orientação”, “As metas do Conselho 
Nacional de Justiça”, “Migração no 
PJe”, “Regulamentos, exigências e 
fiscalização da atividade notarial e 
registral”, entre outros. 
Abertura - O presidente do CNJ e 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, fará a confe-
rência de abertura, com o tema “O 
CNJ e os desafios do Poder Judiciá-
rio no século XXI”.

As fotos estão disponíveis no 
Flickr: http://bit.ly/2Na6Apk

Experiência – A desembargadora fede-
ral emérita Margarida Cantarelli visitou 
o gabinete do desembargador federal 
Leonardo Carvalho, na manhã da última 
quinta-feira (20). O encontro, que teve o 
objetivo de compartilhar as experiências 
culturais da magistrada durante a passa-
gem dela pelo Irã, contou com a presença 
do corregedor-regional da 5ª Região, de-
sembargador federal Carlos Rêbelo, além 
de servidores de diversos setores.

Ao atender ao telefone, não in-
forme seu nome ou outros dados 
pessoais. Verifique a identidade do 
seu interlocutor antes de fornecer 
qualquer informação. Lembre-se: 
quem liga é que deve se identificar.

Com a determinação de imple-
mentação do Sistema Eletrônico de 
Execução Unificado - SEEU no âm-
bito da Justiça Federal pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), a 
36ª Vara Federal de Pernambuco, 
privativa das Execuções Penais na 
Subseção Judiciária de Recife, foi 
a primeira unidade judiciária fede-
ral a concluir a migração integral 
do acervo de processos. O TRF5 
foi escolhido pelo CNJ para iniciar 
a implantação no âmbito federal. 
(Com informações da Ascom/JFPE).


