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Estão abertas, até as 23h59 da próxima segunda-feira, dia 
9 de maio, as inscrições para magistrados e servidores da 
Justiça Federal da 1ª Região interessados em concorrer à vaga 
de membro do Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária 
ao Primeiro Grau de Jurisdição, no âmbito da Justiça Federal 
da 1ª Região.

 O Edital 001/2016, assinado pelo presidente do Tribunal, 
desembargador federal Hilton Queiroz, está de acordo com 
a Resolução Presi 09, que instituiu o Comitê Gestor Regional 
da 1ª Região de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição – CGR-Priori. O Comitê integra a Rede de Priorização 
do Primeiro Grau, constituída de todos os tribunais brasileiros 
e coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). [Leia 
mais]

Inscrições para preenchimento de vagas no Comitê 
Gestor Regional de Atenção Prioritária ao 1º Grau 

de Jurisdição vão até o dia 9 de maio

Com informações da SJPI.

Fonte: CJF

Designados os membros da Comissão Permanente 
de Regimento do TRF1

Na última quarta-feira, dia 04, foram designados, por 
meio da Portaria Presi 152, os membros que vão compor a 
Comissão Permanente de Regimento do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região.

Conforme a norma, assinada pelo presidente do TRF1, 
desembargador federal Hilton Queiroz, o grupo que será 
presidido pelo desembargador federal Kassio Marques e será 
composto ainda pelos magistrados Olindo Menezes, José 
Amílcar Machado, Antônio Souza Prudente, Hercules Fajoses 
e Carlos Pires Brandão.

Cabe à Comissão zelar pela atualização do Regimento, 
propondo emendas ao texto em vigor e emitindo parecer 
sobre as emendas de iniciativa de outras comissões ou de 
desembargadores federais, além de opinar em procedimento 
administrativo, quando consultada pelo presidente.

Inaugurada a Unidade de Alta Complexidade em 
Oncologia proposta pela Justiça Federal no Piauí

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI) inaugurou, no dia 02 de maio, a Unidade de Alta 
Complexidade em Oncologia (Unacon). A criação da Unacon 
foi sugerida pela juíza federal Marina Rocha Cavalcanti 
Barros da Seção Judiciária do Piauí (SJPI), que também é 
coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação da Justiça 
Federal no estado.

Esteve presente na cerimônia de inauguração a 
coordenadora do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 
1ª Região, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, 
que teve papel importante na sensibilização do Ministério 
da Saúde para resolver o conflito. Também compareceram 
ao evento o desembargador federal Carlos Augusto Pires 
Brandão e o juiz federal da SJPI Sandro Helano Santiago, 
coordenador adjunto do Centro Judiciário de Conciliação da 
Justiça Federal no Piauí.

A Unacon possui 25 leitos de internação, cinco de UTI, e 12 
poltronas de quimioterapia ambulatorial. O tratamento será 
voltado para os cinco tipos de câncer com maior incidência 
no Piauí: próstata, mama feminino, colo do útero, pulmão e 
colo retal. A Unidade oferecerá tratamento ambulatorial e 
hospitalar, baseado em cirurgia e quimioterapia. 

Confira a íntegra desta matéria no portal do Tribunal em 
"Notícias".

2ª Turma julga mais de 1000 processos em 
apenas uma sessão

Os órgãos julgadores do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região estão empenhados em baixar o acervo de 
processos sob sua responsabilidade e efetivar a entrega 
da prestação jurisdicional. Na sessão da última terça-feira, 
dia 4, a 2ª Turma do Tribunal, responsável pelo julgamento 
de matérias previdenciárias e de servidor público, julgou, 
em uma única sessão, cerca de 1.030 processos de sua 
competência. Participaram da sessão, presidida pelo 
desembargador federal Francisco Neves da Cunha, o 
desembargador federal João Luiz de Sousa e o juiz 
federal convocado César Cintra Jatahy Fonseca.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) deu as boas-
vindas na terça-feira, dia 03, ao presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), 
desembargador federal Hilton Queiroz, por sua 
primeira participação em uma sessão do CJF na 
condição de conselheiro.  O desembargador assumiu 
a vaga deixada pelo então presidente do TRF1, 
desembargador Cândido Ribeiro.

Na ocasião, o presidente do CJF, ministro Francisco 
Falcão, agradeceu pela valorosa contribuição que o 
novo presidente do TRF1 dará ao CJF, em virtude de 
ele "ter uma grande experiência de vida e excelente 
atuação como magistrado". O desembargador 
também foi saudado pelos demais conselheiros do 
órgão.

Ao ser-lhe concedida a palavra, o presidente Hilton 
Queiroz disse que é uma "honra compor o Conselho 
da Justiça Federal" e afirmou que espera contribuir 
positivamente para os trabalhos da instituição.

Presidente Hilton Queiroz participa de sua 
primeira sessão como conselheiro


