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ELEITOS OS NOVOS DIRIGENTES DA COJEF, SISTCON, ESMAF E REVISTA DO TRF 1ª REGIÃO
 Os Juizados Especiais Federais, o Sistema de Conciliação, a Escola de Magistratura Federal e a Revista 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região já contam com novos dirigentes. Em sessão realizada nessa 
quinta-feira, 30 de abril, a Corte Especial elegeu os desembargadores federais que estarão a cargo da 
gestão dessas unidades no biênio 2020-2022.

A Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais (Cojef) será conduzida pelos desembargadores 
federais Ney Bello (coordenador) e Carlos Pires Brandão (vice-coordenador).

Para o Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região (SistCon) foi eleita coordenadora a 
desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas.

A Escola de Magistratura Federal da 1ª Região (Esmaf) atuará sob a direção do desembargador federal 
Souza Prudente (reeleito) e contará com a vice-direção do desembargador federal Wilson Alves de Souza. 

O desembargador federal Néviton Guedes foi o escolhido para ser o diretor da Revista do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região. [Leia mais]

CONHEÇA AS SESSÕES DE JULGAMENTO DA SEMANA (4 A 8 DE MAIO)

 TRF1 ABRE INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO ON-LINE DE SERVIDORES

Dois cursos on-line e gratuitos estão sendo oferecidos pela Seção 
de Ações Educacionais Virtuais (Seavi) do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região. São eles: “Passaporte Gerencial” e “Tópicos de Sintaxe 
da Língua Portuguesa".

As pré-inscrições foram abertas na última quinta-feira, 30 de abril, e 
vão até o dia 8 de maio para os servidores de toda a Primeira Região 
e devem ser realizadas no ícone da Unicorp no portal do TRF1.

São 300 vagas para cada modalidade. O curso "Passaporte Gerencial" 
será disponibilizado entre os dias 19 de maio e 2 de junho; já a 
capacitação "Tópicos de Sintaxe da Língua Portuguesa" ocorrerá entre 
os dias 19 de maio e 10 de junho. 

Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas no portal do 
TRF1 e pelo e-mail: seavi@trf1.jus.br.

Nesta segunda-feira, dia 4 de maio, estão confirmadas as 
sessões da Quarta, Sexta e Oitava Turmas, todas às 14h e sob a 
presidência dos desembargadores federais Néviton Guedes, João 
Batista Moreira e Marcos Augusto de Sousa, respectivamente. 
No mesmo dia, reúne-se a 1ª Câmara Regional Previdenciária de 
Minas Gerais, conduzida pela desembargadora federal Ângela 
Catão, presidente da CRP e  corregedora regional da 1ª Região. 
As sessões são presenciais com suporte de vídeo por meio da 
ferramenta Teams.

Terça-feira, dia 5 de maio, às 14h, a Quarta Turma, presidida 
pelo desembargador federal Néviton Guedes, e a Sétima Turma, 
presidida pelo desembargador federal Hercules Fajoses, realizarão 
sessões de julgamento presenciais com suporte de vídeo também por intermédio da ferramenta Teams. 
[Leia mais]
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