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Cojef promove Juizado Especial Federal Itinerante 
em Humaitá/AM

Lançado o edital para seleção de participantes ao 
curso de instrutores de conciliação

 No período de 06 a 10 de novembro ocorreu a fase 
de audiência e julgamento do Juizado Especial Federal 
Itinerante de Humaitá, no Amazonas, alcançando, 
também, as populações de Manicoré e Lábrea, sob a 
coordenação do juiz federal Lucílio Linhares Perdigão 
de Morais, da Seção Judiciária de Rondônia (SJRO). O 
evento contou com a participação da coordenadora dos 
Juizados Especiais Federais do TRF1, desembargadora 
federal Gilda Sigmaringa Seixas, e dos Juízes federais 
Marcelo Stival, Flávio Fraga e Silva, Ricardo Beckerath 
da Silva Leitão, Shamyl Cipriano e Rossana dos Santos 
Tavares.

As localidades são jurisdicionadas pela SJAM, porém 
distam apenas 200 km de Porto Velho/RO (Humaitá), e 
têm estradas em ótimas condições. Característica que 
permite significativo ajuizamento de ações na Seção 
Judiciária de Rondônia provenientes daquelas cidades. 
Tendo em vista a situação descrita, a Seccional de 
Rondônia tem reconhecido competência para a 
apreciação dos processos, atendendo, assim, àquela 
população. [Leia mais]

Conselho da Justiça Federal  se reúne em sessão 
ordinária nesta terça-feira

O Conselho de Justiça Federal (CFJ) se reúne em 
sessão ordinária nesta terça-feira, dia 14, às 9h, na 
sede do órgão, em Brasília/DF. O evento que conta 
com a presença do presidente do TRF1 e membro do 
Colegiado, desembargador federal Hilton Queiroz, 
marca as posses da  ministra Isabel Gallotti na vaga 
de membro efetivo do CJF e dos ministros Villas Bôas 
Cueva e Sebastião Reis Júnior como suplentes.

O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do 
Conselho no Youtube: www.youtube.com/cjf.

Saiba como criar caixas para facilitar a 
organização das tarefas no PJe

Usuários internos ou externos do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) no 1º e 2º graus dispõem de diversas 
ferramentas para facilitar a organização dos processos. 
Entre esses sistemas está a criação de caixas dentro 
de cada tarefa pode facilitar e tornar mais simples a 
realização das atividades no ambiente de trabalho do 
sistema. 

No caso de usuários internos, o diretor de secretaria 
poderá criar caixas nomeando-as como melhor convier 
ao órgão em que trabalha. Para isso, basta clicar com o 
botão direito do mouse na tarefa ativa para ter acesso 
a essa funcionalidade. 

Caso o usuário queira editar ou excluir a caixa 
criada, só precisará selecionar 
a caixa que deseja editar ou 
remover e clicar nos ícones 
de bloco de notas (para os 
casos de edição) ou no ícone 
de lixeira, para exclusão.  
[Leia mais]

Estão abertas as inscrições para o edital de seleção 
de magistrados e servidores interessados em participar 
do Curso de Formação de Instrutores para Formação 
de Conciliadores 2017, o período de inscrição vai até 
dia 25 de novembro. O edital foi lançado pelo Conselho 
da Justiça Federal (CJF), por intermédio do Centro de 
Estudos Judiciários.

As aulas serão realizadas em Brasília, de 11 a 15 de 
dezembro deste ano, das 9h às 18h, com parceria do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os selecionados 
terão as despesas de passagens aéreas e de 
hospedagem/transporte (3,5 diárias) custeadas pelo 
CJF. No total, o Conselho vai selecionar 15 candidatos – 
cinco magistrados e dez servidores. As inscrições estão 
abertas até o próximo dia 25 de novembro.  [Leia mais]

Juíza federal Daniele Maranhão toma posse
 no TRF1 hoje

A juíza federal Daniele Maranhão Costa, da Seção 
Judiciária do Distrito Federal (SJDF) será empossada 
nesta terça-feira, dia 14, no cargo de desembargadora 
federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). 
A solenidade acontece às 17h, na Sala de Sessões 
Plenárias do Edifício-Sede I do Tribunal, em Brasília/DF.

A magistrada foi nomeada no dia 19 de outubro 
pelo presidente da República Michel Temer depois 
de compor, pela terceira vez consecutiva, lista tríplice 
formada pelo Plenário do TRF1. Promovida pelo 
critério de merecimento, Daniele Maranhão assume 
vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora 
federal Neuza Alves da Silva, ocorrida no dia 30 de 
junho de 2017.
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