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NOTICIAS DO DIA Brasília, 11 maio de 2020 – Edição 2358
ACOMPANHE A POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES DA ESMAF, COJEF, SISTCON E REVISTA A 

PARTIR DAS 16H DE HOJE
Nesta segunda-feira, dia 11 de maio, às 16h, tomam posse os novos dirigentes da Escola de Magistratura 

Federal da 1ª Região (Esmaf), da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais (Cojef), do Sistema de 
Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região (SistCon) e da Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, eleitos para conduzirem as unidades no biênio 2020-2022. [Leia mais]
NOVAS REGRAS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ENTRAM EM VIGOR NESTA 

SEGUNDA-FEIRA
As novas regras de publicação de atos administrativos passam a valer a partir de hoje, dia 11 de maio. 

Em função disso, a Divisão de Gestão da informação, Jurisprudência e Biblioteca (Digib) dispôs um 
tutorial no canal do TRF1 no youtube, “Tutorial Sepubic/ e-DJF1”, a fim de elucidar dúvidas das unidades 
publicadoras. [Leia mais]

CONFIRA AS SESSÕES DE JULGAMENTO DESTA SEMANA (DE 11 A 15 DE MAIO)

LIVE DO TRF1 HOMENAGEIA AS MÃES DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) realizou, nessa 

sexta-feira, dia 8 de maio, uma live em comemoração ao Dia das 
Mães. O evento, o primeiro nesse formato realizado pelo Tribunal, 
contou com a palestra da psicóloga do TRF1, Daniella Meira Lima, 
e com uma emocionante homenagem de magistrados, servidores e 
colaboradores às mães da Justiça Federal da 1ª Região (JF1).

O presidente do Tribunal, desembargador federal I’talo Mendes, 
abriu o evento saudando as mães da JF1. [Leia mais]

REVISTA DO TRF1 CADASTRA PARECERISTAS
A Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, periódico de cunho jurídico do Tribunal, informa 

que está cadastrando pareceristas para avaliarem os artigos submetidos à publicação.
Se você possui mestrado e/ou doutorado e gostaria de contribuir com a revista na qualidade de 

parecerista ad hoc, faça seu cadastro no portal da revista: http://revista.trf1.jus.br/trf1.

As sessões virtuais de julgamento para os processos judiciais eletrônicos do PJe e processos físicos e 
sessões presenciais com suporte de vídeo foram instituídas no Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
por meio da Resolução Presi 100255548. O objetivo da determinação é dar continuidade à prestação 
jurisdicional ao cidadão em razão das medidas emergenciais para prevenir o contágio pelo novo 
coronavírus (Covid-19). [Leia mais]
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