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Primeira sessão virtual do ano do CNJ acontece no dia 5 
de fevereiro

Semana Nacional de Conciliação da Justiça Federal no 
Tocantins registra mais de R$ 200 mil 

em acordos

A Seção Judiciária do Tocantins (SJTO) 
apresentou no final do ano de 2017 o balanço da 
Semana Nacional de Conciliação, promovida entre 
os dias 27 de novembro a 1º de dezembro de 2017 
na seccional. O esforço concentrado resultou em 
quase R$ 210 mil nos 65 acordos firmados.

Ao todo, foram realizadas 137 audiências de 
conciliação e 216 pessoas atendidas. Nos trabalhos, 
participaram 16 conciliadores federais voluntários, 
duas servidoras do Centro Judiciário de Conciliação 
e uma prestadora de serviços.

A Semana Nacional de Conciliação é promovida 
pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006 
e envolve os Tribunais de Justiça, Tribunais 
do Trabalho e Tribunais Federais. O objetivo 
é disseminar a cultura de pacificação social e 
fomentar o exercício da cidadania, como forma 
de possibilitar o crescimento e o empoderamento 
social.

A próxima sessão virtual do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) está marcada para acontecer no dia 5 de 
fevereiro, às 14 horas. Na 31ª Sessão do Plenário Virtual 
serão levados a julgamento 63 processos. A votação 
ficará aberta aos conselheiros até as 13h59 do dia 15 de 
fevereiro. Nessa modalidade de sessão, os julgamentos 
são realizados à distância, em plataforma virtual 
hospedada no Portal do CNJ.

A maioria dos 49 processos pautados é de recursos 
contra atos administrativos de tribunais e corregedorias. 
Neles, o CNJ tem de se posicionar, entre outros temas, 
a respeito de punições disciplinares a magistrados e 
concursos para cartórios.

A sessão virtual traz ainda cinco pedidos de 
prorrogação de processos administrativo disciplinares 
(PADs), três procedimentos de controle administrativo 
(PCAs), uma reclamação disciplinar, três pedidos de 
providência (PP) e uma reclamação disciplinar (RD). 
Além disso, há um parecer de mérito sobre anteprojeto 
de lei e um procedimento de competência de comissão.

Celeridade - Os julgamentos no ambiente virtual 
garantem mais celeridade à tramitação das ações 
encaminhadas ao Conselho e permitem que julgamentos 
mais complexos - às vezes realizados com sustentação 
oral de advogados ou manifestação da Procuradoria-
Geral da República - tenham mais tempo nas sessões 
plenárias presenciais. A primeira sessão presencial do 
CNJ em 2018 está marcada para o dia 6 de fevereiro.

Funpresp-Jud oferece o curso a distância “Noções 
Básicas sobre o RPC”

As inscrições para a primeira turma de 2018 do 
curso “Noções básicas sobre o Regime de Previdência 
Complementar (RPC) do servidor público federal”, 
promovido Funpresp-Jud e realizado em modalidade 
EaD terminam nesta segunda-feira, dia 15.

O curso tem por objetivo levar o aluno a conhecer a 
importância da previdência complementar para a vida do 
servidor público como instrumento para a manutenção 
do poder de compra, equiparado à remuneração que 
percebia na atividade ou para a compensação das 
perdas salariais ocorridas no período da aposentadoria.

A formação é gratuita e autoinstrucional, com 
conteúdo distribuído em cinco módulos: Introdução 
ao RPC, A Previdência Complementar dos servidores 
públicos, Plano de Benefícios JusMP-Prev, Sistema 
tributário aplicável à Previdência Complementar e 
Normas legais e regulamentares.

As inscrições podem ser feitas no site da Funpresp-
Jud, na opção “EAD – Cadastro – Criar uma conta”. Após 
preencher alguns dados pessoais, o aluno receberá um 
e-mail de boas-vindas para finalizar o cadastro e se 
inscrever no curso.

Siga e compartilhe o Instagram do TRF da 1ª Região!

Você sabia que o TRF da 1ª Região, além de 
Facebook, também tem Instagram? Siga nosso 
perfil: @trf1oficial. O novo espaço tem por objetivo 

compartilhar fotos e pequenos 
vídeos de momentos e de 
campanhas da instituição. Caso 
não possua o aplicativo no 
celular, basta fazer o download 
na App Store ou no Google Play, 
criar um perfil próprio e começar 
a seguir o @trf1oficial.

Com informações da SJTO.

Com informações da Funpresp-Jud.

Com informações do CNJ.


