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O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal (CEJ/CJF) divulgou o cronograma 
de atividades voltadas ao aperfeiçoamento dos 
magistrados, servidores, colaboradores, funcionários 
e cidadãos em geral marcadas para o período de abril 
a junho de 2018. Os interessados poderão optar entre 
eventos presenciais ou a distância.

A relação completa das atividades pode ser acessada 
no portal do CJF, e as informações sobre inscrições, 
requisitos e carga horária podem ser encontradas na 
página do CEJ.

Diretor de seguridade 
da Funpresp-Jud fala sobre migração de 

regimes previdenciários na SJPA
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CEJ divulga cronograma de atividades para 
o período de abril a junho

A Seção Judiciária do Pará (SJPA) recebeu, na 
última segunda-feira (26), o diretor de Seguridade da 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud), 
Edmilson Enedino das Chagas, que falou sobre a 
reforma da Previdência Social, migração, cálculo do 
benefício especial, plano de benefícios da Funpresp-
Jud, entre outros assuntos.

Destinada a magistrados e servidores da SJPA, a 
palestra foi transmitida simultaneamente para as 
oito subseções do interior, localizadas em Santarém, 
Marabá, Altamira, Castanhal, Redenção, Paragominas, 
Tucuruí e Itaituba. O apoio para a realização do evento 
ficou por conta da representação local da Funpresp-Jud, 
a cargo da diretoria do Núcleo de Recursos Humanos 
(Nucre), bem como da Seção de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (Seder), subordinada ao próprio 
Nucre.

Edmilson Chagas destacou que o objetivo principal 
da exposição foi oferecer a servidores e magistrados 
informações que possam amparar a decisão de cada 
um de migrar ou não das regras do Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) para o Regime de 
Previdência Complementar (RPC). De acordo com a Lei 
nº 13.328/2016, o prazo máximo para essa decisão vai 
até o dia 28 de julho de 2018. “É importante destacar 
que a migração é uma decisão individual, de caráter 
irrevogável e irretratável, por isso o servidor deve 
conhecer todas as informações para que possa tomar 
sua decisão”, afirmou o diretor da Funpresp-Jud.

Para o representante da Funpresp-Jud no Pará, Élber 
Siqueira, a palestra foi proveitosa porque “esclareceu 
não só a atual conjuntura da Previdência dos servidores 
públicos, bem como acenou para possíveis cenários de 
mudança – ou manutenção – do Sistema Previdenciário. 
[Leia mais]

A presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, 
instituiu, por meio da Portaria 13 de 26 de março de 2018, 
o Comitê Gestor da Conciliação, encarregado de organizar e 
executar medidas para dar continuidade ao Movimento pela 
Conciliação.

O juiz federal Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, é um dos 
componentes do Comitê, que será presidido por Daldice 
Maria Santana de Almeida, conselheira do CNJ, e integrado 
pelos representantes de outros 
tribunais, do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
e do próprio CNJ. [Leia mais]

CNJ institui Comitê Gestor da Conciliação

 Estão abertas as inscrições para o Workshop Integridade 
e Independência Judicial, promovido pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), em 
parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crimes (UNODC), o Programa Estado de Direito para a 
América Latina da Fundação Konrad Adenauer (KAS) e a 
Escola Paulista da Magistratura (EPM).

O evento ocorrerá em 20 de abril, no auditório da EPM, em 
São Paulo, e é destinado a magistrados estaduais e federais. 
São disponibilizadas 180 vagas, e cada tribunal estadual ou 
federal tem direito a cinco delas com o intuito de garantir a 
multiplicação do conhecimento em nível nacional.

Com oito horas de duração, a ação educacional tem 
o objetivo de promover a reflexão e o debate sobre os 
valores essenciais da conduta da magistratura previstos nos 
Princípios de Bangalore (2001), no Código Ibero-Americano 
de Ética Judicial (2006) e no Código de Ética da Magistratura 
Nacional (2008), contribuindo, assim, para o fortalecimento 
da integridade e da independência judicial do Poder 
Judiciário brasileiro. [Leia mais]

Abertas as inscrições para o Workshop Integridade 
e Independência Judicial
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