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 Será realizada na próxima quinta-feira, 28, às 
14h, durante a 6ª Sessão Ordinária da Corte Especial 
Administrativa, a eleição dos novos dirigentes da 
Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 
1ª Região (Cojef), da Escola de Magistratura Federal 
da 1ª Região (Esmaf), do Sistema de Conciliação da 
Justiça Federal da 1ª Região (Sistcon) e da Revista 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Eleições dos novos dirigentes da Cojef, Esmaf, Sistcon 
e Revista acontecem na próxima quinta-feira

Abertas as inscrições para o curso virtual “Introdução 
à Gestão Socioambiental”

Estão abertas, e vão até a próxima quinta-feira, dia 28, 
as pré-inscrições para o curso virtual "Introdução à Gestão 
Socioambiental", promovido pela Universidade Corporativa 
da Justiça Federal da 1ª Região (Unicorp).

O curso, que é voltado preferencialmente aos membros 
das comissões gestoras dos Planos de Logística Sustentável 
ou dos Grupos Executivos Socioambientais da 1ª Região, terá 
carga horária de 15 horas.

A capacitação terá início no dia 9 de maio, e as pré-
inscrições poderão ser feitas na 
página da Unicorp, no portal do 
Tribunal (www.trf1.jus.br). Mais 
informações pelo telefone: (61) 
3410-3944.

Confira os destaques do Primeira Região na Web 

A posse dos novos diretores e assessores do TRF da 1ª 
Região e as alterações ocorridas no Regulamento-Geral do 
Pro-Social são assuntos do Primeira Região na Web.

O link do Primeira Região na Web foi enviado por e-mail a 
todo o corpo funcional da Primeira Região. Essa e as edições 
anteriores estão disponíveis no portal do Tribunal, em 
“Comunicação Social/Imprensa/Primeira Região na Web”.

Com informações do CJF.

CNJ abre inscrições para  as Reuniões Preparatória do 
10º Encontro Nacional do Judiciário e da Rede 

de Priorização do 1ª Grau

Estão abertas as inscrições para a 1ª Reunião Preparatória do 
10º Encontro Nacional do Poder Judiciário e para a 2ª Reunião 
da Rede de Priorização do Primeiro Grau. Os eventos serão 
nos dias 3 e 4 de maio, no Centro de Eventos e Treinamentos 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio 
(CNTC), em Brasília. Poderão se inscrever presidentes dos 
tribunais, integrantes da Rede de Priorização do Primeiro Grau 
e da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, 
representantes de associações de magistrados e de entidades 
de servidores. 

No ato da inscrição, que poderá ser feita até o dia 28 de 
abril, no portal do CNJ (www.cnj.jus.br), é preciso informar 
o número do ofício-convite enviado pelo Conselho aos 
Tribunais.

A Reunião Preparatória, prevista na  Resolução 198/2014 
do CNJ, tem como objetivo discutir temas estratégicos para 
a elaboração de propostas de metas para 2017, que serão 
aprovadas no 10º Encontro Nacional, no segundo semestre 
deste ano. 

Já a 2ª Reunião da Rede de Priorização do Primeiro Grau 
de Jurisdição pretende compartilhar experiências e propor 
soluções para a implementação da  Resolução 194/2014 do 
CNJ, que trata da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau.

Com informações da CNJ.

Seminário vai debater a conciliação e o novo 
Código de Processo Civil 

O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF) realiza nos dias 12 e 13 de maio, em Brasília, 
o seminário “Conciliação e o Novo Código de Processo Civil”. 
O objetivo do evento é promover ampla discussão sobre os 
impactos das novas regras referentes à conciliação advindas 
do Código de Processo Civil/2015 e da sua regulamentação 
por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do CJF.

O seminário tem como público-alvo magistrados federais e 
estaduais; membros do Ministério Público Federal e Estadual, 
da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral da República, da 
Advocacia-Geral da União; servidores dos Poderes Judiciário, 
Legislativo e Executivo, bem como professores, advogados e 
estudantes.

No evento, serão elaboradas propostas de enunciados que 
serão analisadas e aprovadas pelos participantes durante os 
trabalhos em grupo coordenados por magistrados federais 
representantes de cada Região.

A coordenação científica do encontro é dos ministros do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro e Reynaldo 
Soares da Fonseca, que participarão ainda da solenidade de 
abertura do evento. As inscrições, que são gratuitas, podem 
ser feitas no portal do CJF (www.cjf.jus.br).

Certificação - A emissão do certificado, para aqueles que 
o desejarem, se dará mediante o registro de no mínimo duas 
das três frequências previstas no encontro para todos os 
participantes. Para certificação do credenciamento da Escola 
Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), será 
exigida dos magistrados além de a frequência, a participação 
efetiva nos grupos de trabalho e plenária.

Parcerias - A realização do seminário “Conciliação e o 
Novo Código de Processo Civil” conta com parceria do STJ, da 
(Enfam) e da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).


