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Em solenidade realizada na noite de 3 de fevereiro, a corregedora regional 
de Justiça, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, representou o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região na posse da nova Mesa Diretora do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Durante o biênio 2020-2022, a gestão do órgão ficará a cargo do desembargador 
Fernando Cerqueira, nomeado presidente, e dos desembargadores Eduardo 
Paurá (primeiro vice-presidente), Cândido Saraiva (segundo vice) e Luiz Carlos 
Figueiredo (corregedor-geral). [Leia mais no portal]

Desde o dia 27 de janeiro e até o dia 7 de fevereiro, os prazos processuais e o expediente externo da 1ª Vara 
Federal no Piauí estão suspensos, conforme determina a Portaria Presi 9627319. O objetivo é a execução dos 
serviços de digitalização do acervo de todos os processos físicos de improbidade administrativa.

Nesse período, ficam mantidas a apreciação de ações, os procedimentos e as medidas de urgência que visem 
a evitar perecimento de direito, bem como a realização das audiências já designadas.

O Centro Judiciário de Conciliação (Cejuc) da Justiça Federal no Pará 
capacitou 25 pessoas classificadas em processo seletivo para atuarem 
como conciliadores voluntários em Belém até o fim deste ano. O curso 
de capacitação foi ministrado no período de 27 a 31 de janeiro e terá 
continuidade com o módulo prático supervisionado, a ser realizado de 
março a maio. [Leia mais no portal]

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor nacional de 
Justiça Humberto Martins abriu, na manhã dessa terça-feira, 4 de fevereiro, 
os trabalhos de inspeção no Tribunal Regional Federal da 1ª Região para 
verificação do funcionamento dos setores administrativos e judiciais.

Na cerimônia de abertura, ao lado do presidente do TRF1, desembargador 
federal Carlos Moreira Alves, e do vice-presidente do Tribunal, desembargador 
federal Kassio Marques, o ministro falou sobre a importância da inspeção 
para os órgãos de Justiça, ressaltando que o intuito não é somente detectar 
os problemas existentes, mas também identificar boas práticas e pontos 
positivos que possam ser exemplo para outras instituições. [Leia mais no portal]

CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA ABRE INSPEÇÃO NO TRF 1ª REGIÃO 

TRF1 É REPRESENTADO PELA CORREGEDORA REGIONAL EM POSSE DE MESA DIRETORA DO TJPE

SJPI: 1ª VARA FEDERAL SUSPENDE PRAZOS PROCESSUAIS E EXPEDIENTE EXTERNO PARA  
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO

CENTRO DE CONCILIAÇÃO DA SJPA ENCERRA PRIMEIRA FASE DE CURSO PARA NOVOS  
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