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Você sabia que a Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) disponibiliza uma 
cartilha com dicas de segurança 
para juízes de todo o Brasil? 
A publicação está disponível, 
de forma gratuita, no site da 
Associação (www.amb.com.br) 
e pode ser baixada em formato 
PDF. 

Segundo levantamento do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), feito em junho do 
ano passado, o Brasil tem pelo menos 131 magistrados 
em situação de risco em 36 tribunais de justiça. A cartilha 
“Magistrados seguros: dicas preventivas de segurança” 
traz informações relevantes para a preservação da 
segurança pessoal, em deslocamento motorizado, 
no local de trabalho, em imóvel, ao falar ao telefone, 
em estabelecimentos de ensino e, também, aborda 
medidas de segurança contra sequestros relâmpagos e 
atentados. A publicação orienta sobre o que carregar 
na carteira, como agir em situações de emergência e 
como evitar acidentes domésticos. Previna-se!

As dicas, elaboradas para a magistratura estadual, 
podem ser aproveitadas, também, pela magistratura 
federal.

Boa prática dos JEFS de Rondônia 
concorre ao prêmio Innovare 2017 

"Conciliando Demandas Repetitivas em Gratificações no 
Serviço Público: Eficiência, Eficácia e Efetividade nos Juizados 
Especiais Federais no Estado de Rondônia", esse é o nome da 
prática que acontece na Justiça Federal de Rondônia desde 
o ano passado e que agora vai concorrer ao Prêmio Innovare 
2017. O projeto, desenvolvido pelo juiz federal Lucilio Linhares 
Perdigão de Morais, visa à celeridade do andamento processual 
e evita o aumento significativo do número de processos em 
tramitação nos Juizados Especiais Federais (JEFs) da Região.

O Prêmio Innovare tem como objetivo identificar, divulgar 
e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da 
Justiça no Brasil e está na 14ª edição. Desde a primeira edição, 
já foram analisadas pela comissão julgadora mais de cinco mil 
práticas de todos os estados brasileiros. Essa avaliação será 
baseada nos critérios de eficiência, celeridade, qualidade, 
criatividade, praticidade, ineditismo, exportabilidade (potencial 
capacidade de disseminação da prática ou de um conjunto de 
práticas), satisfação do usuário, alcance social e abrangência 
territorial. Os vencedores receberão troféus e menções 
honrosas e terão suas iniciativas divulgadas no site do Instituto 
Innovare.

Pesquisa de opinião apresenta resultados positivos 
da Justiça Federal em Pouso Alegre/MG

A 1ª Vara Federal de Pouso Alegre/MG realizou uma 
pesquisa de opinião pública no mês de junho para 
entender como os jurisdicionados da região percebiam o 
atendimento prestado pela unidade. Além de identificar 
as principais observações, necessidades e expectativas do 
público, o objetivo da pesquisa é poder utilizar os resultados 
para aprimorar a gestão e a qualidade do atendimento na 
Justiça Federal. 

Confira a íntegra desta matéria no portal do Tribunal, em 
"Notícias". 

Conheça a cartilha de segurança 
da AMB para magistrados 

Centro de Conciliação da Justiça Federal em Goiás 
realiza mutirão de ações indenizatórias

O Centro Judiciário de Conciliação (Cejuc/SJGO) 
realizou, no período de 4 a 6 de julho, um mutirão de 
ações indenizatórias envolvendo a Caixa Econômica 
Federal (CEF).  Os processos eram originários de 
Juizados Especiais Federais (JEFs) de Goiânia e das 
Subseções vinculadas. Ações essas que se encontram 
na Turma Recursal.

O Centro fez uso do recurso de videoconferência 
para facilitar o acesso do julgamento às partes que não 
residem em Goiânia. As audiências foram realizadas 
com as partes nas subseções, enquanto que os 
conciliadores, prepostos e advogados da CEF estavam 
na sala de audiências do Cejuc/SJGO.

Para realização do mutirão, o Centro contou, ainda, 
com o auxílio dos servidores e da infraestrutura das 
Subseções de Anápolis, Formosa, Itumbiara, Jataí, Rio 
Verde e Uruaçu para a intimação e o acompanhamento 
das audiências de conciliação.

Foram obtidos 33% de acordos, resultando num 
total solucionado de R$ 1.250.681,28 de valores das 
causas mediante pagamento de R$ 51.389,65 para a 
liquidação das ações. O mutirão teve a coordenação 
do juiz federal Mark Yshida Brandão e a supervisão da 
diretora do Cejuc/SJGO, Carolina Brito Alves.

Com informações da SJRO e Innovare. 

Com informações da SJGO.
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