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Solenidade de abertura da Semana Nacional da 
Conciliação na 1ª Região acontece na 

próxima segunda-feira

A Subseção Judiciária de Divinópolis, em Minas Gerais, 
vem desenvolvendo, desde 2016, parceria com o Presídio 
Floramar, localizado na mesma cidade mineira, por meio de 
repasses financeiros que totalizarão R$ 482.881,51. O objetivo 
é melhorar a segurança na unidade penal, humanizar o 
cumprimento das penas e das visitas de familiares, bem como 
facilitar a ressocialização dos presos e prevenir a reincidência 
de delitos.

Exemplo dessa parceria foi a inauguração, no dia 7 de 
novembro de 2017, do scanner corporal instalado na unidade 
prisional. A locação do equipamento é paga totalmente 
com recursos da Justiça Federal de Divinópolis. Segundo 
informações da diretoria do presídio, o scanner corporal já vem 
apresentando resultados concretos na melhoria da fiscalização 
de acesso àquele estabelecimento. Tudo para evitar a entrada 
de materiais ilícitos ou proibidos, como drogas e celulares, 
bem como acabar com as revistas vexatórias das famílias que 
visitam os internos.

“As famílias dos presos, mães, filhas, não têm que sofrer 
mais do que já sofrem. É fundamental que a humilhação seja 
evitada, se ela puder ser evitada – e ela pode. Não é preciso 
aumentar a pena do preso com a humilhação dos parentes. 
Além disso, se entrar objeto proibido no presídio, já se saberá, 
de antemão, que terá sido por outro meio, não pela visita”, 
esclarece o juiz Fabiano Verli, diretor da Subseção Judiciária de 
Divinópolis e entusiasta da ideia. [Leia mais]

A cerimônia de abertura da 12ª Semana Nacional da 
Conciliação na 1ª Região ocorrerá na segunda-feira dia 
27 e será conduzida pela coordenadora do Sistema de 
Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região (SistCon), 
desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, 
por meio de videoconferência. O evento contará com 
a participação dos coordenadores das unidades de 
conciliação que integram a Justiça Federal da 1ª Região.

No âmbito da 1ª Região, deverão ser realizadas 
aproximadamente 5.500 audiências, considerando-
se: 2.100 em reclamações pré-processuais e 3.450 em 
demandas já judicializadas.

Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
em parceria com vários órgãos do Judiciário, a Semana 
da Conciliação deste ano acontecerá no período de 27 
de novembro a 1º de dezembro. O objetivo do evento é 
finalizar milhares de processos judiciais por intermédio da 
conciliação e permitir que a sociedade brasileira solucione 
o maior número de conflitos possível de maneira pacífica, 
segura e célere.

Magistrado de Juiz de Fora/MG realiza primeiro 
atendimento de advogado por meio de 

videoconferência

Com o intuito de facilitar o acesso dos jurisdicionados, o juiz 
federal José Alexandre Franco, da Subseção Judiciária de Juiz 
de Fora, em Minas Gerais, convocado para o Regime de Auxílio 
de Julgamento a Distância no gabinete da desembargadora 
federal Mônica Sifuentes, realizou nesta quinta-feira, dia 
23, o primeiro atendimento a advogado por intermédio de 
videoconferência. De Juiz de Fora, o magistrado ouviu as 
considerações do advogado, que estava em Brasília/DF.

A iniciativa ocorreu em razão de constantes pedidos das 
partes para o atendimento e de facilidade do acesso sem 
necessidade de deslocamento dos interessados, principalmente 
em razão da vasta dimensão da 1ª Região. 

Para o juiz federal, a audiência por meio da internet possibilita 
tanto ao magistrado quanto ao advogado desempenharem 
suas funções com a mesma eficiência que é a realizada 
presencialmente, economizando recursos públicos. [Leia mais]

Justiça Federal de Divinópolis/MG custeia scanner 
corporal para o Presídio Floramar

Ativismo Judicial é tema de seminário no STJ

No dia 4 de dezembro, será realizado, no auditório do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Seminário Independência 
e Ativismo Judicial: Desafios Atuais. O evento tem objetivo de 
propiciar a discussão sobre se o Judiciário deve continuar em 
seu papel de ativismo ou se, ao contrário, deve voltar-se ao 
estrito cumprimento da lei. 

Promovido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), a conferência tem coordenação técnica e científica do 
ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, e do conselheiro Henrique 
Ávila, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Entre os diversos palestrantes do evento estão o ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF); os ministros 
Antonio Saldanha Palheiro, Humberto Martins, Ricardo Villas 
Bôas Cueva e João Otávio de Noronha e os jornalistas Heraldo 
Pereira e Eliane Cantanhêde, do STJ.

As inscrições, gratuitas, poderão ser feitas até o dia 1º de 
dezembro, enquanto houver vagas, no site do STJ.
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