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TRF da 1ª Região lança Protocolo Postal
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O coral Habeas Cantus, do TRF da 1ª Região, realizou concerto, 
no último dia 8 de novembro, no auditório do Centrejufe. A 
apresentação teve por objetivo angariar recursos para auxílio das 
despesas de viagem do grupo a Mendonza, Argentina, local de 
realização do festival Cantapueblo, evento que será realizado a 
partir de hoje, dia 13, e vai até o dia 18 de novembro.

O Festival Cantapueblo reúne corais do mundo inteiro e promove 
a união dos povos por meio da música. O evento é realizado na 
Argentina, no Equador ou Chile, e todos os anos reúne corais de 
crianças, jovens, adultos e idosos e de instituições governamentais 
ou privadas, educativas, religiosas, entre outras.

Coral Habeas Cantus em apresentação no auditório do Centrejufe, antes  
de embarcar para Mendonza, na Argentina
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Presidente Assusete Magalhães carimba a peça filatélica 
comemorativa do lançamento do Protocolo Postal

No dia 12 de novembro, a Presidente Assusete 
Magalhães, e o Diretor de Tecnologia e Infra-Estrutura 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 
Menassés Leon Nahmias, assinaram o Protocolo de 
Intenções para viabilização do Protocolo Postal, que 
permite o encaminhamento de petições aos órgãos da 
Justiça Federal da 1ª Região por meio das agências dos 
Correios do País, no salão nobre do Tribunal. 

Por intermédio deste convênio de Cooperação Técnica, 
a partir de agora, quem tiver interesse em mover uma 
ação judicial na jurisdição da Justiça Federal da 1ª 
Região, poderá fazê-lo em uma agência dos Correios, 
onde irá remeter a sua petição ou recurso, por intermédio 
do Protocolo Postal, à Seção Judiciária desejada, sem a 
necessidade de se deslocar ao destino. O novo sistema, 
colocado à disposição dos jurisdicionados, além de levar 
comodidade às partes, representa rapidez na tramitação. 
Quem ganha é, principalmente, o cidadão de menor 
poder aquisitivo, que não precisará arcar com as despesas 
referentes ao deslocamento de advogado para peticionar. 
Precisará, apenas, pagar o valor do Sedex, na agência dos 
Correios mais próxima.

“Hoje, o TRF da 1ª Região lança o Protocolo Postal no 
âmbito de toda a sua jurisdição, onde há 194 varas federais. 
É uma iniciativa pioneira, que permite ao jurisdicionado 
que está no Rio Grande do Sul, por exemplo, entrar com 
uma ação na Seção Judiciária do Acre. Para tanto, basta 
dirigir-se a uma agência dos Correios portando a petição 
inicial e os documentos”, esclareceu a Presidente Assusete 
Magalhães.

Na ocasião, foi obliterada (carimbada) a peça filatélica 
comemorativa do lançamento do Protocolo Postal. A 
Primeira obliteração foi feita pela Presidente Assusete 
Magalhães; a segunda, pelo Presidente do Conselho 

Federal da OAB, César Britto; a terceira, pelo Vice-
Presidente, Desembargador Carlos Olavo; a quarta, pelo 
Desembargador Antônio Ezequiel da Silva; e a quinta, pela 
Desembargadora Neuza Maria Alves da Silva. O Diretor da 
ECT entregou álbum que continha a peça filatélica lançada, 
a cada um dos magistrados. 

Presentes à solenidade, desembargadores e juízes 
federais, o Diretor-Geral do TRF da 1ª Região, Felipe dos 
Santos Jacinto, e outras autoridades civis e militares. 

Confira a cobertura completa do evento na seção 
“Notícias” da página do Tribunal na intranet/internet.

Entrevistas – A Presidente do TRF–1ª Região, Assusete 
Magalhães, concederá entrevistas sobre o funcionamento 
do Protocolo Postal de petições e recursos na Primeira 
Região em dois programas de televisão. A Presidente 
falará hoje, dia 13, às 12h30, no jornal Cidade Viva, do 
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), canal 12. Amanhã, 
14 de novembro, às 7h50, será a vez da Desembargadora 
Federal conceder entrevista ao Repórter Nacional, da TV 
Nacional, canal 2.

Coral Habeas Cantus realiza concerto no Centrejufe
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