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Desembargadores do TRF1 participam da posse 
da administração do TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios (TJDFT) empossou, nesta segunda-feira, 23 
de abril, sua nova administração superior para o biênio 
2018-2020. O desembargador Romão Cícero de Oliveira 
tomou posse como novo presidente do TJDFT. Como 1ª 
vice-presidente e 2ª vice-presidente, respectivamente, 
foram empossadas as desembargadoras Sandra de Santis 
e Ana Maria Amarante, e o desembargador Humberto 
Adjunto Ulhôa assumiu o posto de corregedor da Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios. 

O presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
Carlos Moreira Alves, prestigiou o evento, que contou, 
ainda, com a participação dos desembargadores federais 
Francisco Neves da Cunha, Mônica Sifuentes, Daniele 
Maranhão, Souza Prudente, Carlos Fernando Mathias de 
Souza (aposentado), Olindo Menezes, Gilda Sigmaringa 
Seixas e Í’talo Mendes do TRF1. 

Tribunal adota nova metodologia de 
gerenciamento de iniciativas estratégicas
A Divisão de Planejamento e Monitoramento da 

Estratégia (Diple), vinculada à Secretaria de Gestão 
Estratégica e Inovação (Secge) do TRF1, desenvolveu 
uma nova forma de realizar o acompanhamento 
contínuo das iniciativas estratégicas em andamento. 
Elaborada com base no Manual de Gestão de Projetos 
da Justiça Federal (MGP), a rotina permite também a 
disponibilização das informações de monitoramento 
permanentemente na página da Gestão Estratégica, 
no portal do TRF1, conferindo mais transparência 
à gestão de projetos do Tribunal e permitindo aos 
gestores avaliarem a situação das iniciativas para a 
tomada de decisões necessárias para o cumprimento 
do Planejamento Estratégico 2015/2020 estabelecido 
para a Justiça Federal pela Resolução n. 313/2014-CJF.

Além de disponibilizar as informações de 
monitoramento das iniciativas no portal, a Diple ainda 
apresenta esses dados nas reuniões quadrimestrais 
do Comitê Institucional de Planejamento Estratégico 
(Cipe/TRF1) e encaminha, via e-mail, aos gestores 
atualizações das situações das iniciativas.

Mais informações sobre o monitoramento das 
Iniciativas Estratégicas do TRF1 podem ser obtidas na 
Diple pelos ramais 3172 e 3173 e pelo e-mail diple@
trf1.jus.br. [Leia mais]

Empossados dirigentes do Sistcon e da 
Cojef para 2018-2020

Os desembargadores federais Cândido Ribeiro 
e Jirair Aram Meguerian, eleitos para conduzir os 
trabalhos do Sistema de Conciliação da 1ª Região 
(Sistcon) e da Coordenação dos Juizados Especiais 
Federais da Primeira Região (Cojef) no biênio 2018-
2020, respectivamente, tomaram posse nesta 
segunda-feira, 23 de abril.

Foram também empossadas as desembargadoras 
federais Mônica Sifuentes, no cargo de vice-
coordenadora do Sistcon, e Daniele Maranhão, que 
assumiu a vice-coordenadoria da Cojef.

Fonte: Agência CNJ de Notícias

TRF1 divulga cronograma de correições 
ordinárias de 2018

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região divulgou, 
na última sexta-feira (19), as correições ordinárias a 
serem realizadas no ano de 2018. A circular, assinada 
pela desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, 
informa aos juízes federais titulares e substitutos o 
período de correição em cada seção judiciária:

Seção Judiciária Período

MINAS GERAIS Maio

RONDÔNIA Junho

DISTRITO FEDERAL Agosto

GOIÁS Setembro

ACRE Outubro

AMAPÁ Novembro

Plenário do CNJ realiza 270ª sessão ordinária
O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

realiza, nesta terça-feira (24), sua 270ª sessão ordinária, 
em Brasília/DF. A sessão tinha sido marcada, a princípio, 
para o dia 17 de abril, mas foi adiada por meio da Portaria 
9, de 11 de abril de 2018.

A pauta da reunião, iniciada às 9h, tem 114 itens. Entre 
os processos pautados há cinco pedidos de ratificação 
de liminares, 17 feitos que estão sob vista regimental, 57 
recursos e 14 procedimentos de controle administrativo. 
Além disso, a pauta traz oito pedidos de providência, nove 
revisões disciplinares, três procedimentos administrativos 
e uma consulta.

Confira aqui a pauta de julgamento da 270ª Sessão 
Ordinária. [Leia mais]
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