
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI - 7118446

Altera a Portaria Presi 96 de 27/02/2015, que define critérios para a
criação de siglas de unidades organizacionais no âmbito da Justiça
Federal da 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante nos autos do PAe/SEI 0003523-
23.2014.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) a Portaria Presi 96 de 27 de fevereiro de 2015, que define critérios para a criação de

siglas de unidades organizacionais no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região;
b) a necessidade de estabelecer 6 letras para a definição de siglas destinadas a Serviço,
c) a conveniência de definir que as siglas das unidades Serviço, devem se igualar às de

unidades Setor;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o caput do art. 1º da Portaria Presi 96 de 27 de fevereiro de 2015, que

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º As siglas das unidades que compõem a estrutura organizacional do Tribunal e
das Seções e Subseções Judiciárias da 1ª Região são formadas por 5 (cinco) letras que
permitem rápida associação com a denominação completa da unidade, excetuadas as
siglas dos Setores e Serviços, compostas por 6 (seis) letras.
(...)
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª
Região, em 21/12/2018, às 16:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 7118446 e o código CRC 700A7922.
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