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NOTICIAS DO DIA Brasília, 12 maio de 2020 – Edição 2359
NOVOS DIRIGENTES ASSUMEM TRABALHOS DA REVISTA, COJEF, ESMAF E DO SISTCON 

DA 1ª REGIÃO
A Revista do Tribunal, a Coordenação dos Juizados Especial Federais 

(Cojef), a Escola de Magistratura Federal (Esmaf) e o Sistema de Conciliação 
(SistCon) da 1ª Região já contam com novos dirigentes para os próximos 
dois anos. Os desembargadores federais Néviton Guedes, Ney Bello e 
Carlos Pires Brandão, Souza Prudente e Wilson Alves de Souza e Gilda 
Sigmaringa foram empossados nessa segunda-feira, dia 11 de maio, nas 
respectivas funções de Coordenação, em solenidade realizada em meio 
virtual conduzida pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, desembargador federal I'talo Mendes. 

Os novos dirigentes foram eleitos durante sessão da Corte Especial do 
dia 30 de abril e a cerimônia de posse ocorreu na modalidade presencial 
com suporte de vídeo por meio da plataforma Microsoft Teams. [Leia mais]

Fonte: Secos/SJTO.

PRORROGADO O PRAZO PARA ENVIO DE ENUNCIADOS À 
I JORNADA DE DIREITO E PROCESSO PENAL

JUSTIÇA FEDERAL NO TOCANTINS IMPLANTA SERVIÇO DE ATERMAÇÃO ON-LINE
Desde o dia 4 de maio, está disponível no site da Justiça Federal no Tocantins o serviço de atermação 

on-line voltado para os Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins (JEFs da SJTO). O 
serviço foi instituído mediante a Portaria Nucod/TO nº 10172293, assinada no dia 30 de abril de 2020 
pelo coordenador dos JEFs da SJTO, juiz federal Diogo Souza Santa Cecília. A nova funcionalidade está 
disponível no site portal.trf1.jus.br/sjto, na barra de serviços, lateral direita da página. 

O diretor do Nucod/TO, Carlos André Jesus dos Santos, ressalta que o serviço de atermação on-line, 
principalmente nesta época de crise sanitária gerada pelo novo coronavírus, é mais uma garantia de 
acesso à justiça à população. [Leia mais]

LIVE DISCUTE EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO: O DIREITO 
EM TEMPOS DA COVID-19

O desembargador federal Ney Bello, do TRF1, que é também membro do 
Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB), participa nesta quarta-
feira, dia 13 de maio, de uma Live promovida pelo Instituto Brasiliense de 
Direito Público (IDP) com o tema “Os efeitos da pandemia sobre os esportes 
de alto rendimento”. 

Além de o desembargador, que atuará como mediador ao lado da jornalista 
Carina Ávila, especializada em cobertura esportiva, participam também da Live 
o ex-técnico das seleções brasileiras de vôlei e técnico do time feminino do 
Sesc RJ, Bernardinho; o presidente do Conselho de Ética do COB e do Conselho 
Consultivo da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), Sami Arap; e a atleta 
da seleção brasileira de handebol e do Fyvóri Audi ETO KC (Hungria), Duda Amorim Taleka. [Leia mais]

Com informações do IDP.

O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) informa que foi prorrogado 
até o dia 18 de maio o prazo para a apresentação de propostas de enunciados para a I Jornada de Direito 
e Processo Penal, conforme estabelece a Portaria CJF n. 187/2020.

A Jornada será realizada no período de 12 a 14 de agosto, no auditório do Conselho, em Brasília-DF. 
[Leia mais]
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