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SSJ Tabatinga/A
M

A diretora da Subseção Judiciária de Tabatinga/AM, em 
exercício, juíza federal Fernanda Martinez Silva Schorr, 
participou na última terça-feira, dia 17, da 1ª Semana Jurídica 
da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) - Polo Tabatinga/
AM, realizada na sede da Universidade daquele município (foto).

Na oportunidade, foram abordados temas relacionados a 
competência da Justiça Federal entre outros. O evento teve a 
duração de 3 horas, com a participação dos alunos da primeira 
turma de direito da UEA no município amazonense.

As aulas do curso de Direito da Universidade em Tabatinga, 
que são ministradas de Manaus por meio de videoconferência, 
tiveram início, em fevereiro deste ano. Na turma, com cerca de 
40 alunos, estão quatro indígenas das etnias Cocama e Ticuna.

Juíza federal participa de seminário em 
Tabatinga/AM 

O Seminário Conciliação e o Novo Código de Processo 
Civil, encerrado no dia 13 de maio, aprovou 11 enunciados e 
nove recomendações. O evento foi promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), 
com a coordenação científica dos ministros do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca e Nefi Cordeiro.

Os textos aprovados pela plenária final foram elaborados por 
cinco grupos temáticos, compostos por magistrados federais. 
Um dos grupos, com o tema Sistema de Mediação e Conciliação 
Digital ou a Distância, esteve  sob a tutela da coordenadora do 
Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região (SistCon), 
desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso.

Para o ministro Reynaldo Soares da Fonseca o seminário 
cumpriu seu propósito, uma vez que trará consequências 
práticas para o cotidiano da Justiça Federal. “ A ideia era 
encontrar enunciados que pudesse ser implementados de 
forma efetiva. Além disso, eles (enunciados) serão utilizados no 
curso de novos conciliadores e, com isso, trará mais segurança a 
todos que trabalham nessa área”, concluiu.

O texto integral dos enunciados aprovados, está disponível 
para consulta no portal do CJF (www.cjf.jus.br).

Seminário - O seminário Conciliação e o Novo Código de 
Processo Civil, que aconteceu na sede do CJF, nos dias 12 e 13 
de maio, contou com parceria do STJ, da Escola Nacional de 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Ajufe).C

Confira a íntegra desta matéria no portal do Tribunal em 
"Notícias"

Enfam instala novo Grupo de Trabalho sobre 
Demandas Repetitivas

O diretor-geral da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), ministro Humberto 
Martins, instalou na última terça-feira, dia 17, o novo Grupo de 
Trabalho (GT) – Demandas Repetitivas, que tem por objetivo 
desenvolver estudos visando à elaboração de conteúdos 
programáticos para a realização de ações de formação de 
magistrados sobre o tema. O GT é presidido pela juíza federal 
Vânila Cardoso André de Moraes, da Seção Judiciária de Minas 
Gerais (SJMG), formadora da Enfam no tema.

Humberto Martins afirmou que os conteúdos de ensino 
a serem propostos pelo GT visam alcançar diretamente a 
efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional. O ministro 
destacou que as ações promovidas pelo Grupo de Trabalho vêm 
ao encontro do enfretamento do macrodesafio estabelecido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o período 2015/2020, a 
denominada Gestão das Demandas Repetitivas e dos Grandes 
Litigantes. 

Nesse sentido, segundo o diretor-geral da Enfam, os 
trabalhos do GT devem considerar a necessidade de oferecer 
formação diferenciada com base na análise do sistema de justiça 
contemporâneo e seus reflexos sociais, bem como a necessidade 
de alinhamento estratégico entre o planejamento institucional, 
a realidade judicante e a resolução dos conflitos de massa. [Leia 
mais]

Onze enunciados são aprovados no Seminário 
Conciliação e o Novo Código de Processo Civil

Confira o resultado da eleição para membros 
do CGR-Priori

A votação para eleição dos membros do Comitê Gestor Regional 
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição (CGR- Priori) 
encerrou-se às 23h59 do dia 17 de maio, tendo sido divulgada na 
internet no dia 18 de maio a partir das 14h, conforme previsto no 
Edital 02/2016.

 Na eleição para magistrado se inscreveu apenas um candidato, 
que está automaticamente eleito, o juiz federal Rodrigo Parente 
Paiva Bentemuller, da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Para eleição entre os onze candidatos servidores, que teve o 
total de 1.849 votos, o resultado foi o seguinte:

Renata Moraes Rios de Luna (SJDF) - 605 votos (32,7%)
João Cruz Beleza (SJRO) - 551 votos (29,8%)
Isaac Raymundo de Lima (SJMG) -  266 votos (14,4%)
Emerson de Aguiar Souza (SJBA) - 164 votos (8,9%)
Francisco Vasconcelos Chaves (SJTO) - 116 votos (6,3%)
Gláucia Lanza Spricido (SJMT) - 93 votos (5%)
Marly do Socorro Fonseca Chaves (SJPA) - 28 votos (1,5%)
Marcos Alves Arruda (SJMG) - 11 votos (0,6%)
José Guilherme Braga Dieguez Fernandes (SJMA) 7 votos (0,4%)
Mônica Villa Rios (SJRO) -  5 votos (0,3%)
Neyrimar Furukawa Barreto (SJRR) -  5 votos (0,3%) 


