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Nos dias 23 e 24 de novembro, foi realizado, na Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal, o 
III Congresso ISKO (International Society for Knowledge 
Oganization) Espanha e Portugal/XIII Congresso ISKO 
Espanha que abordou teorias e práticas ligadas aos novos 
sistemas de organização do conhecimento. O evento 
contou com a participação da diretora da Divisão de 
Biblioteca (Dibib), Marcia Mazo Santos, que apresentou o 
trabalho intitulado ‘Gestão do Conhecimento: ferramentas 
para a retenção e disseminação do Conhecimento 
Organizacional no Tribunal Regional Federal da 1ª Região’. 

O estudo foi elaborado pela diretora da Dibib que é 
coordenadora do Comitê Multidisciplinar de Gestão do 
Conhecimento (Cogecon) do Tribunal em conjunto com o 
diretor do Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
dos Servidores da 1ª Região (Cedap), Márcio Albuquerque 
(vice-coordenador do Cogecon), e pela supervisora da 
Seção de Referência e Atendimento ao Usuário (Sereu), 
Marília de Souza de Mello. [Leia mais]

Subseção de Uberlândia/MG terá 
instalações ampliadas 

Na próxima segunda-feira, dia 4, será realizada a 
solenidade de inauguração das instalações ampliadas 
do edifício-sede da Subseção Judiciária de Uberlândia, 
em Minas Gerais. O evento, que acontece às 17h, 
contará com a presença do presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, desembargador 
federal Hilton Queiroz, e do decano do Tribunal, 
desembargador federal Jirair Aram Meguerian, 
primeiro juiz federal a atuar naquela Subseção 
Judiciária.

Gestão do Conhecimento no TRF1 é tema de trabalho 
apresentado em Portugal

Inteiro Teor apresenta a posse da nova 
integrante do TRF1

O Programa Inteiro Teor – a revista eletrônica do TRF 
1ª Região na TV Justiça – desta semana traz, em matéria 
especial, a sessão solene de posse da desembargadora 
federal Daniele Maranhão no Tribunal. Promovida pelo 
critério de merecimento, Daniele Maranhão assumiu a 
vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora 
federal Neuza Alves da Silva.

Veja, também, matéria sobre a decisão da Terceira Turma 
do TRF1 que determinou o recebimento de denúncia contra 
uma mulher pelo crime de racismo cometido em uma rede 
social, o Facebook. O Colegiado entendeu que as postagens 
feitas pela acusada tinham o propósito de ofender e de 
discriminar quem nasceu nos estados da Região Nordeste 
do Brasil.

O Programa Inteiro Teor vai ao ar no próximo sábado, dia 
1º de dezembro, às 11h, e será reprisado no domingo, dia 
2, também às 11h.

Juizado Especial Federal Itinerante de Araguatins/TO 
alcança 59% de acordos

Foi realizada, entre os dias 20 e 30 de novembro, as 
fases de audiência e julgamento do Juizado Especial 
Federal Itinerante de Araguatins, em Tocantins. 
Durante o esforço concentrado, que aconteceu na 
Câmara Municipal da cidade, foram ajuizados 2.167 
processos e efetivadas mais de 1.700 audiências, o 
que resultou no percentual de acordos em torno de 
59%, com a liberação de mais de quatro milhões de 
reais em Requisições de Pequeno Valor (RPVs). 

A região conhecida como "Bico do Papagaio" é 
considerada uma das mais carentes e distantes da 
capital do estado. [Leia mais]

SJRO inicia atividades para a intimações 
via WhatsApp

A Seção Judiciária de Rondônia (SJRO) iniciou nesta 
semana os trabalhos para a realização das intimações 
via WhatsApp, conforme previsto na Resolução Presi 
50/2017. Ao tempo em que a Administração da SJRO 
encaminha os procedimentos para contratação dos 
serviços de telefonia, o Núcleo de Apoio à Coordenação 
dos Juizados Especiais Federais reúne as assinaturas dos 
Termos de Adesão conforme determina a Resolução.

A expectativa da Seccional de Rondônia é ter resultados 
positivos com essa nova modalidade de intimação, já que 
será possível uma significativa redução de custos postais 
aliada à redução dos prazos, sem prejuízo da segurança 
do ato que executa a notificação.
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