
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 527/2022

Institui grupo de trabalho para elaborar proposta de regulamentação e
implantação do Programa de Residência Jurídica 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 0015369-
56.2022.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Resolução CNJ 439/2022, que autoriza os tribunais a instituírem programas de
residência jurídica, devendo ser regulamentado em ato próprio;

b) a possibilidade de aprimoramento dos serviços desenvolvidos na Justiça Federal da 1ª
Região e de reforço do quadro de pessoal com profissionais com formação jurídica, decorrentes da
implantação do Programa de Residência Jurídica, o que também pode impactar na qualidade e celeridade
da prestação jurisdicional,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º INSTITUIR grupo de trabalho com a finalidade de elaborar proposta de
regulamentação e implantação do Programa de Residência Jurídica, no âmbito da Justiça Federal da 1ª
Região, composto pelos seguintes membros:

 

NOMES UNIDADE FUNÇÃO

Juíza Federal Maria Cecília
De Marco Rocha Juiz Federal em auxílio à Presidência Coordenador

Juiz Federal Cleberson José
Rocha Juiz Federal em auxílio à Corregedoria Membro

Estela Maria Barbosa da Cruz Secretaria de Gestão de Pessoas – SecGP Membro

Carlos Felipe Borges da Silva Núcleo de Colocação e Avaliação de
Desempenho – Nucav/SecGP

Membro

Adelson Vieira Torres Secretaria de Planejamento Orçamentário e
Financeira – Secor Membro

Adriana Lilia Vidigal Soares
de Andrade

Secretaria de Governança, Gestão
Estratégica e Inovação – Secge Membro

 

§ 1º A Secretaria de Gestão de Pessoas indicará servidor para secretariar o grupo de
trabalho, ficando este responsável pela organização dos trabalhos, agendamento de compromissos e
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https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4303


reuniões, guarda de documentos, elaboração de pautas e atas de reunião, elaboração de relatórios,
consolidação de dados, elaboração e expedição de documentos em geral, além de outras atribuições
correlatas que lhe forem atribuídas pelo coordenador do grupo.

§ 2º O grupo de trabalho ora instituído poderá convidar outros servidores e unidades a
participar dos trabalhos, sem necessidade de alteração desta Portaria.

Art. 2º O grupo de trabalho terá o prazo de 90 (noventa) dias para finalização dos
trabalhos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO 
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 26/07/2022, às 16:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16156237 e o código CRC 5624EA81.
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