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Pesquisa de TI 

Flitin 

JFPE realiza leilões de bens executados por seis varas federais

de Novembro

QUINTA

AniversariantesCorregedoria Nacional apresenta metas 
e diretrizes para 2020

corregedor nacional de Justi-
ça, ministro Humberto Mar-

tins, apresentou, durante painel 
com representantes de correge-
dorias, no XIII Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, em Maceió/
AL, as metas e diretrizes que irão 
nortear a atuação de todas as 
corregedorias do Poder Judiciário 
brasileiro, em 2020. Foram leva-
dos em conta todos os debates 
realizados ao longo de 2019 nas 
duas edições do Fórum Nacional 
das Corregedorias e nas reuniões 
preparatórias do Encontro. Uma 
das metas (Meta 1) diz respeito ao 
PJeCor, que consiste na utilização 
de um sistema uniformizado único 

O

No próximo dia 3 de dezembro, 
das 9h às 14h, será realizado 
o leilão judicial eletrônico, que 
reúne imóveis, veículos e outros 
bens executados por seis varas 
da Justiça Federal em Pernam-
buco (JFPE).  Para participar, os 
interessados devem acessar o 
portal Almeida Leilões: (www.
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unidades judiciárias (cartórios e 
gabinetes). O corregedor do tribu-
nal deverá informar à Corregedoria 
do CNJ o cumprimento da referida 
diretriz estratégica, encaminhando, 
até abril de 2020, a regulamenta-
ção e documentos correlatos. Já 
a segunda diretriz diz respeito à 
regulamentação da periodicidade 
máxima para a realização de ins-
peções/correições ordinárias. Sai-
ba mais: bit.ly/corregedoriametas 
(Com informações da Ascom/CNJ)

almeidaleiloes.
com.br), no qual 
consta o edital 
e a relação dos 
bens. Os bens 
não arrematados 
farão parte de 
uma segunda hasta pública, a ser 
realizada no dia 5 de dezembro, 

das 9h às 14h, nas moda-
lidades presencial e ele-
trônica. O leilão presen-
cial ocorrerá no auditório 
do 3º andar do anexo 
do edifício-sede da JFPE, 
na Av. Recife, 6250, no 

bairro do Jiquiá, no Recife. (Com 
informações da Ascom/JFPE)

para todas as corregedo-
rias. Um grupo de trabalho 
foi instituído por meio da 
Portaria nº 23/2019 da 
Corregedoria Nacional, 
para o desenvolvimento do PJeCor. 
O sistema já foi implantado expe-
rimentalmente na Justiça Estadual 
do Rio Grande do Norte. A expec-
tativa para 2020 é expandir o PJe-
Cor para todas as demais correge-
dorias dos Tribunais do País. 
Inspeções - Para as inspeções e 
correições, a Corregedoria Na-
cional estabeleceu duas diretri-
zes estratégicas. A primeira delas 
consiste em regulamentar a au-
toinspeção ordinária anual das 

Curso Termo de Referência - Teve 
inicio, ontem (27), o curso avançado 
de elaboração de Termo de Referên-
cia, realizado pelo Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos.  
As aulas estão sendo ministradas 
pelo servidor Elias José de Souza, 
supervisor da Seção de Licitações 
da Seção Judiciária do Ceará, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h, até esta sexta-feira (29). São 26 participantes, entre 
servidores do TRF5 e das Seções Judiciárias da 5ª Região. 

Está disponível, até esta sexta-
-feira (29), nos sites do TRF5 e do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
a Pesquisa de Satisfação dos Usu-
ários de TI, promovida Secretaria 
de Tecnologia da Informação do 
CJF. São 27 perguntas, sem neces-
sidade de identificação do usuário, 
que abordam temas como quali-
dade dos equipamentos de infor-
mática, sistemas e atendimento ao 
cliente. 

A Acade-
mia Per-
nambucana 
de Letras 
(APL) rece-
be, de hoje 
até 1º/12, a 2ª Feira de Literatura 
Infantil (Flitin). Na programação: 
oficinas, bate-papos, contação de 
história, shows e cinema. A de-
sembargadora federal emérita do 
TRF5 e presidente da APL, Mar-
garida Cantarelli, e a juíza federal 
auxiliar da Presidência, Joana Ca-
rolina Lins Pereira, participam, no 
sábado (30), do Diálogo “Livros 
com afeto: experiência de leitura 
em família”. A entrada é gratuita, 
das 9h às 18h. 
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