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Conciliar é legal premia demandas de saúde 
resolvidas pelo WhatsApp

Método resolveu 250 casos de demandas de saúde na 
Justiça em cinco meses.

Na cidade de Imperatriz/MA, quando a Justiça precisa 
decidir sobre pedidos de cirurgia, leitos em hospital ou 
tratamentos de alto custo, os juízes usam o WhatsApp para 
encontrarem soluções de atendimento. Os magistrados 
recorrem a essa ferramenta para resolverem demandas 
do cidadão na Justiça em conversação com promotores, 
defensores e representantes da saúde pública estadual e 
municipal.

O método, aparentemente pouco ortodoxo, resolveu 250 
casos em cinco meses de funcionamento e, em função  disso, 
venceu o prêmio Conciliar é Legal, na categoria juiz federal 
de 2017. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
o Prêmio visa reconhecer nacionalmente as boas práticas 
de solução de conflitos e aprimorar o Poder Judiciário no 
sentido da chamada autocomposição. [Leia mais]

Cogecon debate ações de 
gestão do conhecimento para 2018

O Comitê Multidisciplinar de Gestão do Conhecimento do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Cogecon) se reuniu 
nesta sexta-feira, 9 de março, para discutir atividades que 
serão desenvolvidas ao longo de 2018 em toda a 1ª Região. 

Com base nas sugestões enviadas pelas Seções 
Judiciárias e nas demandas identificadas no Planejamento 
Estratégico do TRF1, o grupo identificou algumas ações a 
serem debatidas e desenvolvidas ao longo do ano, entre 
elas: 

● Storytelling: sugestão de novos participantes, 
publicação do material no canal do YouTube da Gestão do 
Conhecimento do TRF1;

●   Conhecimento crítico: disponibilização do portfólio 
do trabalho realizado no Centro de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento de Servidores da 1ª Região (Cedap) no 
portal do TRF1; identificação de novas unidades a serem 
mapeadas;

●   Banco de Boas Práticas: idealização de campanha 
para divulgação do banco e incentivo ao envio de novos 
formulários;

●      Café com Conhecimento: sugestão de novos temas e 
debate quanto ao formato dos eventos. [Leia mais]

SJDF lança edital para doação de esmeraldas
A Seção Judiciária do Distrito Federal alienará, por meio 

de doação, um lote constituído por 1kg de esmeraldas, 
classificado como antieconômico.

Podem receber o bem órgãos da Administração Pública 
dos estados, municípios do DF, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, instituições filantrópicas 
e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip) bem como fundações instituídas pelo poder 
público e associações de servidores.

Os interessados devem entregar o requerimento e 
anexos até o dia 16 de março, prazo improrrogável.

Mais informações pelo e-mail sepat.df@trf1.jus.br. 
Confira aqui a íntegra do edital.

Confira os destaques do Primeira Região na Web
O Primeira Região na Web desta semana fala sobre 

o seminário promovido pela Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe) e pela Associação dos 
Magistrados do Distrito Federal (Amagis), na semana do 
Dia Internacional da Mulher, para discutir a participação 
feminina no sistema judicial. São destaques também: 
a divulgação do resultado final do Selo Estratégia em 
Ação; a visita do presidente do TRF1, desembargador 
federal Hilton Queiroz, à Seção Judiciária do Acre e à 
Subseção de Cruzeiro do Sul e, no mês da mulher, a 
homenagem do TRF1 a todas as servidoras.

O link do programa foi enviado por e-mail a todo o 
corpo funcional da Primeira Região. Esta e as edições 
anteriores estão disponíveis no portal do Tribunal em 
“Comunicação Social/Imprensa/Primeira Região na 
Web”.

Caso haja dificuldade para acessar o programa, envie 
e-mail para primeiraregiaonaweb@trf1.jus.br.

MPF abre seleção para 
artigos sobre atuação criminal

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou o prazo para 
a seleção de artigos científicos sobre a atuação criminal do 
próprio órgão com temas processuais, prova e persecução 
patrimonial. Os interessados em participar têm até o dia 
20 de abril para encaminharem os artigos para o e-mail 
2ccr@mpf.mp.br com o assunto “Edital 2ª CCR nº 4, de 5 
de março de 2018 – ATUAÇÃO CRIMINAL DO MPF”.

Os autores podem participar com textos inéditos, 
artigos não inéditos, porém atualizados, adaptações 
de monografias e resumos de dissertações ou teses. 
Na seleção dos textos, serão observados critérios de 
relevância institucional, consistência e rigor científicos, 
atualização temática e bibliográfica, contribuição para o 
campo de conhecimento e adequação aos requisitos do 
edital. [Leia mais]
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