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A Primeira Etapa do curso “Elaboração do Itinerário 
Formativo da TI”, promovido pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação (Secin) e pela Seção de Ações Educacionais 
Presenciais (Sedup); os quase três anos de implantação 
do PJe na Primeira Região; a reunião do Grupo Executivo 
I do Plano de Logística Sustentável (PLS), que trata da 
elaboração do plano de gestão de resíduos do Tribunal; a 
participação da desembargadora federal Gilda Sigmaringa 
Seixas no Workshop do CNJ sobre infância e juventude; a 
abertura dos trabalhos de correição na Seção Judiciária do 
Amazonas; a homenagem prestada pelo Exército Brasileiro 
ao desembargador federal Ney Bello recebida no Dia do 
Soldado e a campanha realizada pelo Tribunal para tirar 
dúvidas dos servidores sobre o Sistema de Controle 
Eletrônico de Frequência (Forponto) são os assuntos do 
Primeira Região na Web desta semana.

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 
S o c ia l / Imp r ens a/Pr im ei r a 
Região na Web”.

TRF1 cria comissão para promover e divulgar boas 
práticas conciliatórias

O TRF 1ª Região, com a finalidade de promover o 
intercâmbio de informações, assim como de planejar, 
implementar e aperfeiçoar ações voltadas ao cumprimento 
da política e metas traçadas pelo Sistema de Conciliação 
da Justiça Federal da 1ª Região (SistCon), instituiu na 
última quarta-feira, dia 29, por meio da Portaria SistCon 
nº 19, Comissão Especial para sistematizar e disseminar 
as boas práticas conciliatórias desenvolvidas em projetos 
e iniciativas idealizados e executados por magistrados e 
servidores.

A medida, que visa, ainda, ampliar o espectro de 
matérias passíveis de conciliação, além de mapear os 
bons resultados que vêm sendo obtidos na solução de 
demandas de alta complexidade nas áreas realtivas à 
saúde, à moradia, ao meio ambiente e demais políticas 
públicas está em consonância com as disposições contidas 
no Código de Processo Civil, que priorizam e estimulam a 
adoção de métodos consensuais de solução de conflitos.

A Comissão é presidida pela coordenadora do SistCon, 
desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, e os 
resultados/trabalhos/cartilhas serão divulgados no portal 
do Tribunal, no banner da Conciliação.

Continuam abertas as inscrições para o seminário sobre 
governança, transparência e combate à corrupção

Continuam abertas até o dia 24 de outubro as inscrições 
para o “Seminário Programas de Compliance: Instrumento 
de incentivo à transparência, à governança e ao combate à 
corrupção”, promovido pela Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), em parceria 
com a Fundação Getúlio Vargas Projetos.

Para se inscrever é preciso acessar o portal da 
Enfam (http://www.enfam.jus.br/inscricao-seminario-
compliance/).  O evento a ser realizado no dia 26 de 
outubro no auditório externo do STJ, em Brasília/DF, tem 
como objetivo elucidar a responsabilidade empresarial. 
O encontro pretende, ainda, promover o incentivo ao 
compromisso administrativo, tendo em vista a importância 
da probidade na conduta do indivíduo que atua nas 
organizações. 

A capacitação, que tem carga horária prevista de sete 
horas, oferece 410 vagas para magistrados, servidores e 
estudantes. [Leia mais]

Confira os destaques do Primeira Região na Web

Reunião Preparatória do Encontro do Judiciário que 
discute metas e estatísticas

Terá início nesta segunda-feira, dia 04, a Reunião 
Preparatória do XI Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, que, por sua vez, está marcado para os 
dias 20 e 21 de novembro. O evento, que acontece 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília/
DF, até o dia 05, reúne presidentes dos tribunais 
brasileiros, membros da Rede de Governança 
Colaborativa do Poder Judiciário, responsáveis pela 
área de Gestão Estratégica e servidores do setor de 
estatística.

O encontro marca a apresentação de dados 
estatísticos da Justiça brasileira, como o Relatório 
Supremo em Ação, com dados do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e o Relatório Justiça em Números 
2017, referente à movimentação processual e 
gestão judiciária do ano de 2016. A programação 
também inclui a apreciação das propostas de 
metas a serem atingidas pelos órgãos do Judiciário 
ao longo de 2018.

A abertura da Reunião Preparatória será realizada 
pela presidente do CNJ e do STF, ministra Cármen 
Lúcia, e pelo vice-presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, às 14h.

Com informações do CNJ.
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