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Em 11ª edição, Prêmio Conciliar é Legal 
recebe inscrições até sexta-feira

Aniversariantes
Hoje: Juiz federal Fabio Stief Mar-
mund (2ª Relatoria da 2ª Turma Re-
cursal), Claudio Cardoso de Melo (9ª 
Vara) e Gabriele Soares Rodrigues 
(Feira de Santana).
Amanhã: Evanilson Santos da Silva 
(19ª Vara), Ana Carolina Oliveira de 
Carvalho Gomes (Numan) e Aline 
Dos Santos Oliveira (Guanambi).

Parabéns!

Os interessados em concorrer ao Prê-
mio Conciliar É Legal devem se inscre-
ver entre terça-feira (8/9) e sexta-feira 
(11/9) para participar da seleção. As 
inscrições de práticas nas categorias 
Tribunal e Juiz Individual devem ser 
apresentadas por meio do Portal CNJ de 
Boas Práticas, também até o dia 11 de 
setembro.

Para a avaliação das práticas ins-
critas, serão considerados os seguintes 
critérios: eficiência, restauração das 
relações sociais, criatividade, replicabi-
lidade, alcance social, desburocratiza-
ção, efetividade, satisfação do usuário, 
ausência ou baixo custo para implemen-
tação da prática e inovação.

Podem concorrer iniciativas que se 
enquadrem nos eixos “Boas práticas”, 
com iniciativas que buscam a solução do 
litígio por decisão consensual das par-
tes, e “Produtividade”, com dados que 
demonstram a consolidação da Política 
Judiciária Nacional de tratamento ade-
quado dos conflitos de interesse em cada 
ramo de justiça.

Portal de boas práticas - Uma das 
novidades deste ano é que práticas apre-

sentadas por ma-
gistrados e tribunais 
deverão previamente 
figurar no Portal CNJ 
de Boas Práticas do 
Poder Judiciário para 
concorrer à premia-
ção. O Portal funciona 
como um repositório 
de práticas de su-
cesso adotadas pelos 
tribunais brasileiros, 
para que sejam co-
nhecidas e reaplica-
das em todo o país.

O processo de análise de resultados 
inclui a aprovação em plenário do CNJ 
para a inclusão no Portal. As práticas já 
apresentadas no período de 1° de janeiro 
até 22 de julho de 2020 passam a con-
correr ao prêmio automaticamente.

Outra mudança no regulamento diz 
respeito ao número de categorias. Nes-

te ano, são sete: tribunal; juiz individual; 
instrutores de mediadores e conciliado-
res; instituições de ensino; mediação e 
conciliação extrajudicial; demandas com-
plexas ou coletivas; e empresa ou grupo 
empresarial.

Premiação - Criado em 2010, o 
Prêmio chegou à sua 11ª edição com 
o objetivo de identificar, premiar, dis-
seminar e estimular a realização de 
ações de modernização, no âmbito do 
Poder Judiciário, que colaborem para 
a aproximação das partes, sua efetiva 
pacificação e o consequente aprimo-
ramento da Justiça. Podem concorrer 
tribunais, magistrados, instrutores de 
mediação e conciliação, instituições de 
ensino, professores, estudantes, advo-
gados, usuários, empresas ou qualquer 
ente privado, que tenham práticas que 
contribuam para a solução consensual 
de conflitos.

Fonte: CNJ

CEJ publica Cadernos de Enunciados 
Aprovados na I Jornada de Direito 

Administrativo e na I Jornada
de Direito e Processo Penal

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
publicou os Cadernos de Enunciados 
Aprovados da I Jornada de Direito Ad-
ministrativo e da I Jornada de Direito e 
Processo Penal. Além dos enunciados 
aprovados, os Cadernos apresentam, 
também, detalhes sobre a realização das 
Jornadas, como programação, temas 
analisados pelas Comissões Científicas e 
lista de participantes.

As propostas de enunciados, elabo-
radas pela comunidade jurídica, são o 
plano de fundo da Jornada, cujo objetivo 
é promover o debate, em pé de igual-
dade, entre atores jurídicos de posições 
diversas. As propostas foram discutidas 
e aperfeiçoadas por estudiosos e pro-
fissionais do Direito. Aquelas que obti-
veram elevado consenso, tornaram-se 
enunciados, os quais não têm pretensão 
outra senão de espelhar a posição pre-
valente dentre o qualificado grupo de 
participantes.

Nos Cadernos publicados pelo CEJ, 
os enunciados são considerados como 
obra coletiva de todos aqueles que parti-
ciparam da Jornada. Por isso, todos são 
nomeados nos livros eletrônicos.

I Jornada de Direito Administrativo - 
Uma iniciativa da Ministra do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza 
de Assis Moura, com o apoio do Presi-
dente do CJF, Ministro João Otávio de 
Noronha, a I Jornada de Direito Adminis-

Aprovado o Plano 
Estratégico de Gestão 
de Pessoas da Justiça 
Federal da 1ª Região

O Conselho de Administração do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) aprovou, durante sessão 
na manhã da quinta-feira do dia 3 de 
setembro, o Plano Estratégico de Ges-
tão de Pessoas da Justiça Federal da 
1ª Região 2019-2020 (PEGP-JF1). 
O documento estabelece o modelo de 
gestão de pessoas no âmbito do TRF1 
e das Seções e Subseções Judiciárias 
da 1ª Região.

A elaboração do PEGP-JF1 nasceu 
a partir da necessidade de aprimora-
mento da governança e da gestão de 
pessoas com base em normas como a 
Política Nacional de Gestão de Pesso-
as, instituída pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) em 2016; a Política 
de Gestão de Pessoas da Justiça Fe-
deral da 1ª Região, estabelecida em 
2018; o Planejamento Estratégico do 
Poder Judiciário, instituído pelo CNJ 
em 2014; o Planejamento Estratégico 
da Justiça Federal, implementado pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF) em 
2014, além de outras diretrizes.

O PEGP-JF1 está focado em qua-
tro objetivos estratégicos: aprimorar a 
gestão de pessoas, garantir a adequa-
da distribuição da força de trabalho, 
fomentar o desenvolvimento dos ser-
vidores e aprimorar a gestão dos re-
cursos orçamentários de capacitação. 
As ideias foram propostas pelo Comitê 
Gestor Local de Gestão de Pessoas da 
Justiça Federal da 1ª Região (CG-Pes-
soas-JF1).

Pelo plano, a execução da estraté-
gia será um objetivo conjunto de todos 
os desembargadores e juízes federais, 
servidores, estagiários e prestadores 
de serviço do TRF1 e das Seções e 
Subseções Judiciárias da 1ª Região, 
que deverão se empenhar para o al-
cance dos objetivos e metas estabele-
cidos.

A partir de agora, o CG-PESSOAS-
-JF1 iniciará os trabalhos para o próxi-
mo planejamento estratégico de gestão 
de pessoas que terá vigência por seis 
anos, de 2021 a 2026.

Fonte: TRF1

trativo foi realizada em formato totalmen-
te virtual entre os dias 3 e 7 de agosto 
de 2020. Ao todo, o evento contou com 
410 inscritos e aprovou 40 enunciados. 

I Jornada de Direito e Processo Penal - 
Realizada na modalidade telepresencial, a 
I Jornada de Direito e Processo Penal ocor-
reu no período de 10 a 14 de agosto de 
2020, contou com 450 inscritos e apro-
vou 32 enunciados. O evento foi a primeira 
edição destinada à discussão de questões 
relativas ao sistema de Justiça Criminal e 
o momento revelou-se realmente oportuno, 
dada a recente e profunda alteração norma-
tiva promovida pela Lei n. 13.964/2019, a 
chamada “Lei Anticrime”.

De acordo com a Coordenação-Geral 
da Jornada — presidida pela Ministra do 
STJ, Maria Thereza de Assis Moura—, 
o amplo debate realizado nas cinco Co-
missões de Trabalho e na Plenária, entre 
especialistas acerca das inovações legis-
lativas, questões doutrinárias e jurispru-
denciais, permitiu importantes delibera-
ções. A Jornada forneceu a oportunidade 
de falar, ouvir e compreender diversas 
opiniões, contribuindo para a construção 
do conhecimento e para o aperfeiçoa-
mento da Ciência Jurídica.

Acesse e confira como ficaram os Ca-
dernos de Enunciados da I Jornada de 
Direito Administrativo e da I Jornada de 
Direito e Processo Penal no link: https://
bit.ly/2FaObpd

Fonte:  CJF


