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Durante sessão plenária realizada nesta quinta-
feira, dia 8, os desembargadores federais elegeram 
os novos dirigentes que estarão à frente da gestão 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) no 
biênio 2018-2020. Por unanimidade, foram eleitos 
para a Presidência do Tribunal, o desembargador 
federal Carlos Moreira Alves; para a Vice-Presidência, 
o desembargador federal Kassio Marques, e para a 
Corregedoria Regional, a desembargadora federal 
Maria do Carmo Cardoso. 

A indicação foi feita com base nos critérios de 
promoção por antiguidade, segundo determinação 
do Regimento Interno, que prevê, ainda, no art. 18, 
que a eleição deve ocorrer 60 dias antes do término 
do último mandato, com participação de 2/3 dos 
desembargadores efetivos, por voto secreto, sendo 
vedada a recondução. [leia mais]
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No período de 5 a 7 de fevereiro, o presidente do 
TRF 1ª Região, desembargador federal Hilton Queiroz, 
acompanhado do diretor-geral, Carlos Frederico Maia 
Bezerra, realizou visitas técnicas à Seção Judiciária do 
Amazonas e à Subseção Judiciária de Tabatinga. Em 
Manaus, eles foram recebidos pela diretora do foro, juíza 
federal Ana Paula Serizawa Podedworny, e logo deram 
início ao cumprimento de uma movimentada agenda na 
capital com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica 
com o Tribunal de Justiça do Amazonas para tramitação 
de precatórias oriundas da seccional amazonense e 
subseções judiciárias vinculadas por meio do Processo 
Judicial Digital, o Projudi. Em seguida, participaram de 
encontro com o comandante militar da Amazônia, general 
Miotto, para obtenção de terreno para a Subseção 
Judiciária de Tefé. [leia mais]

Definido expediente da JF1 no período do Carnaval

Na última terça-feira, 6 de fevereiro, 17 famílias 
reassentadas pelo Programa Concilia BR-381 e Anel 
receberam os títulos de propriedade de suas novas 
residências em cerimônia realizada no auditório da sede 
da Justiça Federal - Seção Judiciária de Minas Gerais 
(SJMG), em Santo Agostinho, Belo Horizonte.[leia mais]

Programa Concilia BR-381 e Anel entrega os 
primeiros registros de propriedade aos reassentados 

Por meio de portaria Presi nº 5533973, publicada 
nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, o presidente do TRF1, 
desembargador federal Hilton Queiroz, estabeleceu não 
haverá expediente forense no Tribunal, nas Seções e 
Subseções Judiciárias nos dias 12 e 13 de fevereiro. Já 
para o dia 14, o documento prevê expediente das 14h 
às 19h. Durante esse período, a contagem dos prazos 
processuais observará o disposto nos artigos 219 e 224, § 
1º, do Código de Processo Civil.  [leia mais]

Presidente do TRF1 visita Seção Judiciária/AM

A Comissão Avaliadora do Selo Estratégia em Ação 
homologou, nesta quinta-feira, dia 8, o resultado 
preliminar do Selo Estratégia em Ação. Nesta edição houve 
um aumento significativo das unidades premiadas, já que 
54% receberão o Selo como forma de reconhecimento 
pelo cumprimento das metas estratégicas, estabelecidas 
anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na categoria de Seções Judiciárias, cinco seccionais 
foram premiadas: Acre (Diamante), Goiás (Ouro), Minas 
Gerais (Ouro), Amapá (Prata) e Tocantins (Bronze). Já na 
categoria Unidades Judiciais, foram premiadas, ao todo, 
202 varas, sendo 72 com o Selo Diamante, 41 com o Selo 
Ouro, 32 com o Selo Prata e 57 com o Selo Bronze. [leia 
mais]

Homologado o resultado preliminar do Selo 
Estratégia em Ação 2017

TRF1 elege nova Administração para 
biênio 2018-2020

O Programa Inteiro Teor – a revista eletrônica do 
TRF 1ª Região na TV Justiça – desta semana apresenta 
reportagem, da equipe de Jornalismo do TRF 1ª Região, 

sobre a importância de se registrar 
em cartório o contrato de compra 
e venda de imóveis. Em decisão, o 
Tribunal demonstra que o registro 
correto pode evitar que outras 
pessoas reclamem a propriedade do 
bem na Justiça. [leia mais]

Inteiro Teor destaca a importância de se registrar 
contrato de compra e venda de imóveis
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