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SistCon faz reunião de conciliação que envolve 
a Reserva Indígena Krikati

Nesta quarta-feira, 14 de março, a coordenadora do 
Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região 
(SistCon), desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, 
acompanhada do coordenador do Serviço de Conciliação 
da Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, juiz federal Jorge 
Alberto A. de Araújo, reuniram-se com representantes da 
Procuradoria-Geral da 1ª Região (PRF1), da Advocacia-Geral 
da União (AGU), do Ministério Público Federal (MPF), da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Secretaria 
de Governo da Presidência da República na tentativa de 
solucionar a desocupação da Reserva Indígena Krikati, no 
Maranhão.

O processo é o mais antigo da Subseção Judiciária 
de Imperatriz/MA, tramitando desde 1981, envolve a 
demarcação de cerca de 144.000 hectares e afeta de forma 
direta aproximadamente 250 famílias, a maioria composta 
por agricultores. A situação na área é tensa, pois a relação 
entre proprietários e/ou ocupantes e indígenas é conflituosa.
[Leia mais]
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Tribunal inicia inventário de processos sobrestados
A Divisão de Sobrestamento e Arquivo Judicial (Disar/

Secju), do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, iniciou, no 
dia 12 de março, o inventário no acervo de processos judiciais 
sobrestados. Serão inventariados até o dia 23/03 mais de 
35.000 processos físicos que se encontram no depósito, de 
autos sobrestados, localizados no subsolo do anexo III do 
Tribunal. [Leia mais]

SJMA substitui lâmpadas fluorescentes
Como parte do Plano de Logística Sustentável (PLS) 

da Seção Judiciária do Maranhão – que orienta o uso 
sustentável de materiais e mais eficiência nos gastos 
– desde o final de 2017 as lâmpadas fluorescentes da 
Seccional estão sendo substituídas por lâmpadas de LED, 
que são mais econômicas, pois chegam a proporcionar 
uma redução de até 30% no consumo de 
energia, duram bem mais e apresentam 
capacidade luminosa três vezes 
maior que as fluorescentes. As novas 
lâmpadas também são ecológicas, 
já que não têm substâncias 
tóxicas em sua composição e 
apresentam baixa radiação térmica.
[Leia mais]

Revista Justiç@ prorroga prazo para 
recebimento de artigos

A Revista Eletrônica da Seção Judiciária do Distrito Federal 
(Revista Justiç@) vai receber, até o dia 23 de março, artigos 
jurídicos para a edição de abril de 2018.

Os trabalhos devem abordar o universo do Direito, com 
preferência por temas atuais, com tamanho entre 5 e 15 
páginas, incluindo referências bibliográficas, em fonte 12 e 
espaçamento simples.

Podem participar juízes, desembargadores, ministros, 
advogados, membros do Ministério Público, defensores 
públicos, demais operadores do Direito, servidores e 
acadêmicos.

Os artigos devem ser enviados, acompanhados de foto e 
minicurrículo do autor, para o e-mail justic@trf1.jus.br com 
cópia para gilbson.alencar@trf1.jus.br.

CJF abre inscrições para o Workshop 
Inovações na Justiça

O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF) está com inscrições abertas para o 
“Workshop Inovações na Justiça: O Direito Sistêmico como 
meio de Solução Pacífica de Conflitos”. O evento, que tem o 
apoio do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acontece no dia 
12 de abril, a partir das 9h, na sede do CJF, em Brasília/DF. 
Interessados devem se inscrever até o dia 10 de abril.

O objetivo do workshop é ampliar o debate sobre os 
métodos alternativos de soluções pacíficas de conflitos, 
conforme Resolução CNJ 125/2010, introduzindo elementos 
do Direito Sistêmico. Esse princípio surgiu da análise do 
Direito sob a ótica que rege as relações humanas, segundo 
as diretrizes das constelações familiares sistêmicas, 
desenvolvidas pelo terapeuta e filósofo alemão Bert 
Hellinger. [Leia mais]
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