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Aniversariantes
Hoje: Murillo Gomes Moreira, Ana 
Paula Fernandes Neves Queiroz e Cy-
nara Emanuela Figueiredo Rêgo.

Amanhã: Maria Soledade Magalhães 
Ferreira, Erenilson Sousa de Oliveira, 
Joaquim Marques Neto, Alecson Ma-
cêdo de Alcântara e Flaviana Ribeiro 
Bello Nascimento.

Domingo: Euler Negreiros Cardoso, 
Blandson de Oliveira Soares, Marcia 
Nilo do Vale Miguel e Antonio Luiz 
Dias.

Segunda-feira: Isabel Mariana Braga 
de Brito, Ana Paula Rocha Santos e 
Rannieri Facundo de Almeida.

Parabéns!

TRF1 realiza live em homenagem ao Dia das Mães
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região realiza, nesta sexta-feira, dia 8 de maio, às 15h, live em comemoração ao Dia das 

Mães da Justiça Federal da 1ª Região com o tema “Ser mãe na quarentena: como fazer o percurso do ideal ao possível”, com a 
psicóloga do Tribunal Daniella Meira Lima. Após a live, uma homenagem de magistrados e servidores que desenvolvem trabalhos 
artísticos no Tribunal e nas seccionais da Bahia, Mato Grosso e Goiás a todas as mães da Primeira Região.

Dentre as presenças confirmadas na programação cultural estão os juizes federais da Seção Judiciária da Bahia Durval Car-
neiro Neto e Saulo Casali Bahia, além do servidor da 4ª Vara Gésner Braga.

Para assistir à live, basta acessá-la no canal do TRF1 no Youtube, acompanhá-la pelo Microsoft teams ou, ainda, clicar no 
banner disponível no portal do TRF1. Os links estarão ativos a partir das 14h45. É necessário confirmar a presença virtual pelo 
e-mail: asrep@trf1.jus.br.

Para mais informações, entrar em contato com a Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial (Asrep) do TRF1.

Rede de Cooperação Judiciária
discute Covid-19 na Justiça

A reação institucional da Justiça bra-
sileira à pandemia do novo coronavírus 
será objeto de debate dos participantes 
do Encontro da Rede Nacional de Coo-
peração Judiciária, que será realizado na 
próxima quarta-feira (13/5). É a quar-
ta edição do evento, mas é a primeira 
vez que o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) realiza o encontro em ambiente 
virtual, por meio de uma videoconfe-

rência. Os magistrados 
que foram convidados 
precisam confirmar 
inscrição até hoje, dia 
08/05.

O público-alvo é 
formado por presiden-
tes e corregedores de 
tribunais assim como 
magistrados, que de-
baterão as estratégias 
adotadas pela Justiça 
brasileira de prevenção 
à Covid-19. Também 

serão discutidas as formas como essas 
estratégias têm sido monitoradas.

O objetivo coincide com uma das 
razões de criação da Rede Nacional de 
Cooperação Judiciária: aperfeiçoar a 
gestão dos tribunais por meio de boas 
práticas de cooperação judiciária. Além 
de promover a modernização dos fluxos 
de trabalho, a Rede também encoraja a 
cooperação jurisdicional entre juízes de 

tribunais diferentes e até de ramos de 
Justiça distintos.

O presidente do CNJ e do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, o corregedor Nacional de 
Justiça, ministro Humberto Martins, e 
os conselheiros Mário Guerreiro e An-
dré Godinho estão na programação do 
evento. A videoconferência será na pla-
taforma Cisco Webex e também contará 
com os professores de Direito Proces-
sual Civil Antônio do Passo Cabral, da 
Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (UERJ), e Fredie Souza Didier Jú-
nior, da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA).

O painel dos acadêmicos tratará de 
uma proposta normativa para criar a 
Rede Nacional de Cooperação Judiciá-
ria como resolução do CNJ. A rede que 
existe atualmente foi formada como 
desdobramento da Recomendação CNJ 
38/2011.

Fonte: CNJ

Pré-inscrições para 
cursos on-line do

TRF1 terminam nesta
sexta-feira, dia 8

Hoje é o último dia para as pré-
-inscrições de dois cursos on-line e gra-
tuitos oferecidos pela Seção de Ações 
Educacionais Virtuais (Seavi) do Tribu-
nal Regional Federal da Primeira Re-
gião. São eles: “Passaporte Gerencial” 
e “Tópicos de Sintaxe da Língua Por-
tuguesa”.

São 300 vagas para cada modalida-
de. 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” ocor-
rerá entre os dias 19 de maio e 10 de 
junho.

As pré-inscrições, abertas aos servi-
dores de toda a Primeira Região, devem 
ser realizadas no ícone da Unicorp no 
portal do TRF1 no link: https://portal.
trf1.jus.br/unicorp/home.htm

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

Fonte: TRF1


