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Alterada a Resolução que trata do Regulamento 
Geral das Centrais de Mandados da JF1

O presidente do TRF1, desembargador federal Hilton 
Queiroz,  alterou, ad referendum do Conselho de 
Administração, a Resolução Presi 5770290, assinada em 21 
de março de 2018, a Resolução Presi/Cenag 6 de 15 de março 
de 2012, que dispõe sobre o Regulamento Geral das Centrais 
de Mandados da Justiça Federal da 1ª Região. [Leia mais]

O Primeira Região na Web desta semana destaca a 
solenidade do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
que homenageou a ministra Laurita Vaz, presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a desembargadora 
federal aposentada Neuza Alves e servidores que 
receberam incentivos funcionais. 

A equipe de jornalismo do TRF1 mostra também como 
foi a premiação do Selo Estratégia em Ação 2018; a 
solenidade realizada na Seção Judiciária de Minas Gerais 
que contou com a presença do presidente do Tribunal, 
desembargador federal Hilton Queiroz, para promover, 
entre outras ações, a outorga da comenda Grã-Cruz do 
Mérito Judiciário Milton Campos e da Medalha Justiça 
Século XXI e a participação do TRF1 no Fórum Mundial 
da Água.

O link do programa foi enviado por e-mail a todo o 
corpo funcional da Primeira Região. Esta e as edições 
anteriores estão disponíveis no portal do Tribunal em 
“Comunicação Social/Imprensa/Primeira Região na 
Web”.

Caso haja dificuldade para acessar o programa, envie 
e-mail para primeiraregiaonaweb@trf1.jus.br.

Confira os destaques do Primeira Região na Web

O Comitê de Gestão Estratégica Regional da Justiça 
Federal da 1ª Região (CGER-TRF1) realizou, nesta 
sexta-feira, 23 de março, a 8ª Reunião de Análise da 
Estratégia para apresentar os resultados da estratégia 
de 2017 e os resultados parciais do monitoramento da 
estratégia em 2018 e, ainda, debater recomendações 
para a execução das iniciativas estratégicas e para o 
cumprimento das metas estratégicas ao longo do ano. 

O encontro contou com a participação do 
presidente Hilton Queiroz; do corregedor regional, 
desembargador federal João Batista Moreira; da 
coordenadora dos JEFs da 1ª Região, desembargadora 
federal Gilda Sigmaringa Seixas; do diretor-geral, 
Carlos Frederico Maia Bezerra; do gestor das metas 
do 1º grau, juiz federal Newton Pereira Ramos Neto; 
da diretora da Secretaria de Governança, Gestão 
Estratégica e Inovação (Secge), Wânia Marítiça Araújo 
Vieira, e do assessor do desembargador federal e 
presidente eleito para o próximo biênio, Carlos Moreira 
Alves, Márcio Lúcio Marques. Por videoconferência, 
acompanharam a reunião as diretoras de foro da 
Seção Judiciária do Amazonas, juíza federal Ana Paula 
Serizawa Silva Podedworny, e da Seção Judiciária de 
Roraima, juíza federal Luzia Farias da Silva Mendonça. 
[Leia mais]

Comitê Gestor do TRF1 apresenta resultados 
das metas de 2017 durante 8ª Reunião 

de Análise da Estratégia
O Centro Judiciário de Conciliação da Justiça Federal de 

Goiás (Cejuc/SJGO), em parceria com a Caixa Econômica 
Federal (CEF), está realizando, desde a última quinta-
feira, 22 de março, sessões de conciliação. O mutirão, que 
acontece até a próxima terça-feira, dia 27, é conduzido pelo 
juiz federal Mark Yshida Brandão, coordenador do Cejuc/
SJGO, supervisionado pela diretora do Cejuc, Carolina Brito 
Alves, e conta com o apoio dos conciliadores da unidade. 
[Leia mais]

SJGO e CEF realizam mutirão de conciliação
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Webinar sobre migração de regime previdenciário 
da Funpresp-Jud está disponível no YouTube

O vídeo do webinar “Vale a pena migrar? Variáveis a 
serem analisadas”, realizado pelo diretor de Seguridade 
da Funpresp-Jud, Edmilson Enedino das Chagas, em 13 de 
março, está disponível no canal da Fundação no YouTube.

O evento contou com mais de 1.169 pessoas inscritas, de 
72 órgãos patrocinadores de 21 estados da federação, de 
seis órgãos da Administração Pública Federal (Tribunal de 
Contas da União, Receita Federal do Brasil, Advocacia-Geral 
da União, Câmara dos Deputados, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e Ministério da Fazenda) e 
de quatro outras instituições (Caixa Econômica Federal, 
UniCEUB, FACEB e Fundação da UnB). [Leia mais]
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