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O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF) realiza nos dias 12 e 13 de maio, em Brasília, 
o seminário “Conciliação e o Novo Código de Processo Civil”. 
O objetivo do evento é promover ampla discussão sobre os 
impactos das novas regras referentes à conciliação advindas 
do Código de Processo Civil/2015 e da sua regulamentação por 
parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do CJF.

O seminário tem como público-alvo magistrados federais e 
estaduais; membros do Ministério Público Federal e Estadual, 
da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral da República, da 
Advocacia-Geral da União; servidores dos Poderes Judiciário, 
Legislativo e Executivo, bem como professores, advogados e 
estudantes.

No evento, serão elaboradas propostas de enunciados que 
serão analisadas e aprovadas pelos participantes durante os 
trabalhos em grupo coordenados por magistrados federais 
representantes de cada Região.

A coordenação científica do encontro é dos ministros do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro e Reynaldo 
Soares da Fonseca que participarão ainda da solenidade de 
abertura do evento. 

Confira a íntegra desta matéria no portal do Trinbunal em 
"Notícias".

Seminário vai debater a conciliação e o novo 
Código de Processo Civil

Sistcon e Subseção de Juazeiro/BA realizam 81 
audiências de conciliação em apenas um dia

O Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região 
(Sistcon) e a Subseção Judiciária de Juazeiro, na Bahia, realizaram, 
no dia 28 de abril, um mutirão de audiências em processos 
de desapropriação ajuizados pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transporte (DNIT) para indenização de 
áreas expropriadas em decorrência da construção de trechos 
da Rodovia BR-235 para o acesso e a integração entre o litoral 
sergipano e, mais notadamente, a capital Aracaju com regiões 
densamente povoadas do interior do norte-nordeste brasileiro, 
tais como o polo de Juazeiro-Petrolina das divisas entre os 
estados da Bahia e de Pernambuco.

Durante o único dia de trabalho, foram realizadas 81 
audiências, nas quais foi obtida a conciliação em todos os 
processos, com exceção de sete ações que foram convertidas 
em diligência.

O esforço concentrado contou com a participação da 
coordenadora do Sistcon, desembargadora federal Maria 
do Carmo Cardoso, do diretor em exercício na Subseção de 
Juazeiro/BA, juiz federal Evandro Reimão dos Reis e da, da juíza 
federal Dayse Starling, membro do Comitê Executivo do SistCon. 

Os magistrados, a conciliadora Cristiane Aguiar Quintão, 
servidora do TRF1, a diretora de Secretaria, Ana Maria Paes 
de Albuquerque, e a equipe da Vara Única da Subseccional de 
Juazeiro/BA participaram das mesas de negociação.

Membros do TRF1 participam da 1ª Reunião 
Preparatória para o 10ª Encontro Nacional 

do Poder Judiciário
Teve início nesta terça-feira, dia 03, a 1ª Reunião 

Preparatória para o 10ª Encontro Nacional do Poder 
Judiciário. Estiveram presentes à abertura do evento, que 
vai até esta quarta-feira, dia 04, os juízes federais Pablo 
Zuniga Dourado, em auxílio à Presidência do TRF1, e 
Rodrigo Parente Paiva Bentemuller, da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, o diretor-geral do TRF1, Carlos Frederico 
Maia Bezerra, a diretora da Divisão de Planejamento 
Estratégico (Diple), Maria Carolina de Souza Ribeiro, e a 
assessora da Secretaria de Planejamento Orçamentário 
e Financeiro, Luciene de Sousa Marques.

Nos dois dias do evento serão discutidas a Estratégia 
Nacional do Poder Judiciário e as possíveis metas a 
serem atingidas pelo Poder Judiciário em 2017 durante o 
10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, previsto para 
acontecer em novembro deste ano. 

Logo após a abertura do encontro, conduzido pelo 
presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, aconteceu o lançamento do Sistema de 
Mediação Digital. Destinada à resolução de conflitos, 
a ferramenta eletrônica  tem seu principal foco de 
atuação na área de seguros, consumo e nos processos 
de execução fiscal. 

Juntamente com a Reunião Preparatória deste ano 
realiza-se a 2ª Reunião da Rede de Priorização do 
Primeiro Grau. Reuniões setoriais são promovidas para 
a discussão da Estratégia Nacional do Poder Judiciário. 
Nesses encontros serão delineadas as propostas de 
metas nacionais para cada segmento de Justiça em 2017.

Inscrições para preenchimento de vagas no Comitê 
Gestor Regional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de 

Jurisdição vão até o dia 9 de maio

 A Administração do TRF da 1ª Região informa que estarão 
abertas, até as 23h59 do dia 9 de maio, as inscrições para 
magistrados e servidores da Justiça Federal da 1ª Região 
interessados em concorrer à vaga de membro do Comitê Gestor 
Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, 
no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

 O Edital 001/2016, assinado pelo presidente do Tribunal, 
desembargador federal Hilton Queiroz, está de acordo com a 
Resolução Presi 09, que instituiu o Comitê Gestor Regional da 1ª 
Região de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição – 
CGR-Priori. O Comitê integra a Rede de Priorização do Primeiro 
Grau, constituída de todos os tribunais brasileiros e coordenada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).[Leia mais]


