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Alterada portaria que dispõe 
sobre expansão do PJe 

O Conselho de Justiça Federal (CFJ) se reúne em sessão 
ordinária na próxima terça-feira, dia 12, às 9h, na sede do 
órgão, em Brasília/DF. O evento, que conta com a presença do 
presidente do TRF1 e membro do Colegiado, desembargador 
federal Hilton Queiroz, marca a posse do ministro Villas Bôas 
Cueva como suplente do CJF. Esse encontro será transmitido 
ao vivo pelo canal do Conselho no Youtube: www.youtube.
com/cjf. 

As unidades judiciais das 1ª e 2ª Varas da Seção 
Judiciária de Rondônia (SJRO) foram incluídas no 
art. 1º da Portaria Presi 297/2017, sobre a expansão 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe), por meio da 
Portaria Presi 360, assinada pelo presidente do 
Tribunal, desembargador federal Hilton Queiroz, no 
dia 29 de novembro. O documento também traz outras 
alterações na Portaria que modificou a norma que 
regulamenta os procedimentos relacionados ao PJe. 

[Leia mais] 

TRF1 sedia encontro 
de gestão do conhecimento 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região recebeu nesta 
terça-feira, dia 5 de dezembro, representantes da Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Banco Central 
do Brasil, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 
do Tribunal de Contas da União (TCU), entre outros, para 
compartilhar conhecimento.

O evento ocorreu das 14h às 17h no Plenarinho, localizado 
no Edifício Anexo I, e teve como objetivo demonstrar a 
importância da gestão do conhecimento e da informação 
para agregar valor às instituições participantes.

Para o idealizador dos encontros, o presidente e 
diretor executivo da Sociedade Brasileira para a Gestão 
do Conhecimento (SBGC), André Saito, “a gestão abrange 
formas de lidar melhor com o conhecimento e cuidar dele 
de forma mais efetiva”. [Leia mais]  

CJF se reúne em sessão ordinária na terça-feira

Programa Estratégico Procin-Jud 
é apresentado a unidades do TRF1 

Na tarde da última sexta-feira, dia 1º de dezembro, o 
programa Processamento Inteligente de Demandas Judiciais 
(Procin-Jud) foi apresentado ao Centro de Desenvolvimento 
e Aperfeiçoamento dos Servidores da 1ª Região (Cedap). O 
encontro aconteceu na sede do Tribunal, em Brasília/DF, com 
participação de servidores da Cedap, da Seção de Retenção 
do Conhecimento (Seret), da Seção de Ações Educacionais 
Presenciais (Sedup),  da Seção de Ações Educacionais Virtuais 
(Seavi), de integrantes da Divisão de Biblioteca e Acervo 
Documental (Dibib), da Secretaria de Gestão Estratégica 
e Inovação (SECGE), da Secretaria Judiciária (Secju),  da 
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação (Cojud) 
e da atual Coordenadoria de Recursos (Corec), com a missão 
de representar a nova unidade, a Secretaria de Análise, 
Regularidade Processual e Jurisprudência (Secar). 

O evento objetivou o compartilhamento de conhecimentos 
e informações referentes a rotinas, procedimentos e fluxos de 
informações a serem executados pela recém-criada Secretaria, 
Secar. [Leia mais]

Cejuc alcança 94% de acordos homologados na Semana 
Nacional de Conciliação na Justiça Federal amapaense

O Centro Judiciário de Conciliação da Justiça Federal do 
Amapá (Cejuc/AP) alcançou a marca surpreendente de 94% 
de acordos homologados na Semana Nacional de Conciliação 
2017, ocorrida no período de 27 de novembro a 1º de 
dezembro. Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
em parceria com os órgãos do Poder Judiciário, a 12ª Edição da 
Semana Nacional de Conciliação é uma das mais importantes 
campanhas permanentes da Justiça Brasileira. [Leia mais]  

Subseção de São Raimundo Nonato reduz 70% do seu 
acervo de processos no JEF Adjunto em 2017 

A Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato, no Piauí, 
por meio de um esforço concentrado com sua equipe de 
servidores, conseguiu, no prazo de dois anos e meio, encerrar 
o ano de 2017 com 1.935 processos a menos, o que significa 
redução de mais de 47% no total de acervo de processos. [Leia mais] 
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