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Tribunal suspende expediente externo e prazos 
processuais das Turmas Recursais e das Câmaras 

Regionais Previdenciárias da SJMG

Interessados em concorrer à seleção de participantes 
do curso de formação de instrutores para formação de 
conciliadores, promovido pelo Conselho da Justiça Federal 
(CJF), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
têm até esta  segunda-feira, dia 27, para se inscreverem. 
Magistrados e servidores da Justiça Federal, de todo o País, 
podem se candidatar às 15 vagas oferecidas. As aulas serão 
ministradas em Brasília/DF, de 11 a 15 de dezembro deste ano, 
das 9h às 18h. Os selecionados terão despesas de passagens 
aéreas e hospedagem/transporte (3,5 diárias) custeadas pelo 
CJF. 

Para a inscrição, os candidatos devem ter: idade mínima 
de 21 anos; graduação de nível superior em qualquer área; 
experiência em atividade de conciliação de conflitos por, 
pelo menos, dois anos e experiência como instrutor/tutor ou 
certificação em curso de planejamento de ensino, docência ou 
similar. 

Foram estabelecidos, para a seleção, critérios de avaliação 
com pontuação para quesitos específicos, como experiência 
em conciliação, em instrutoria de disciplinas diversas e 
participação em treinamento de conciliadores no âmbito da 
Justiça Federal, dentre outros.

Inscrições devem ser feitas no site do CJF, e os interessados 
devem encaminhar síntese do currículo (devidamente 
assinado, em formato PDF), até as 23h59 de 27 de novembro, 
à Secretaria do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), pelo e-mail 
capacitacao@cjf.jus.br, colocando no campo assunto: “Curso 
instrutor conciliação”. [Leia mais]

Em razão das reformas que serão executadas no 
prédio da Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG), o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) suspendeu o 
expediente externo e os prazos processuais da Secretaria 
das Turmas Recursais da SJMG no período de 27 de 
novembro a 19 de dezembro e suspendeu, também, o 
expediente e os prazos das 1ª e 2ª Câmaras Regionais 
Previdenciárias de Minas Gerais no período de 28 de 
novembro a 19 de dezembro.

Conforme a Portaria Presi 356, assinada pelo presidente 
do TRF1, desembargador federal Hilton Queiroz, a 17ª 
sessão de Julgamento da 1ª Câmara Regional Previdenciária, 
agendada para o dia 18 de dezembro, foi cancelada.

Nesse período, fica mantida, em todas as unidades 
judiciais, a apreciação de ações, procedimentos e medidas 
de urgência que visem a evitar perecimento de direito.

A íntegra da Portaria Presi 356 está disponível no portal 
do Tribunal, na “Biblioteca Digital”.

SistCon realiza audiências para solucionar conflito que 
dura mais de 36 anos no sul do Maranhão

O Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região 
(SistCon) realizou, no período de 20 a 24 de novembro, na 
sede da Subseção Judiciária de Imperatriz, no Maranhão, as 
audiências preparatórias de conciliação para a desocupação da 
Terra Indígena Krikati, que envolve cerca 240 famílias habitantes 
da reserva, localizada no sul do estado maranhense. Trata-se 
de um conflito que vem desde 1981. O objetivo do evento é 
para que o contato dos moradores com a conciliação comece a 
prepará-los para uma solução consensual.

A ação conciliatória é parte da 12ª Edição da Semana Nacional 
de Conciliação na 1ª Região e contou com a participação da 
coordenadora do SistCon, desembargadora federal Maria do 
Carmo Cardoso, e da desembargadora federal Daldice Santana, 
do TRF 3ª Região e membro do Conselho  Nacional de Justiça 
(CNJ). [Leia mais]

Inscrições para o curso de instrutores de conciliação 
terminam nesta segunda-feira

Desembargadora federal participa de seminário 
internacional sobre sequestro internacional de crianças

Será realizado, de 30 de novembro a 1º de dezembro, no 
auditório da Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (Emag), em São Paulo/SP, o seminário internacional 
“O Direito Brasileiro e os Aspectos sobre o Sequestro 
Internacional de Crianças na Convenção da Haia”, promovido 
pelo Grupo de Pesquisa da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e pela Associação dos Juízes Federais de São Paulo 
e Mato Grosso do Sul (Ajufesp). A capacitação, que é destinada 
a magistrados, servidores públicos, acadêmicos e público em 
geral, contará com a participação da desembargadora federal 
Mônica Sifuentes, que vai proferir a palestra “Comunicações 
Judiciais Diretas e a Convenção da Haia de 1980".

O evento terá a presença de outros palestrantes nacionais 
e estrangeiros, entre eles o magistrado Peter Messitte, juiz de 
enlace dos Estados Unidos da América para a Convenção da Haia 
de 1980 e juiz distrital de Maryland/EUA, e Ignacio Goicoechea, 
representante do Escritório da Conferência da Haia de Direito 
Internacional Privado para América Latina e Caribe.

As inscrições para o seminário devem ser feitas no Portal do 
TRF3.
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