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Segurança, celeridade e economia são as principais 
vantagens do Sistema Malote Digital, que é de 
âmbito nacional e pode ser utilizado, no envio de 
correspondências oficiais para outros órgãos do Poder 
Judiciário, por servidores Justiça Federal da 1ª Região 
(JF1), prestadores de serviço e estagiários autorizados 
pela chefia imediata. 

O Malote Digital atende à Resolução CNJ 100/2009 e 
também aos ditames do Plano de Logística Sustentável, 
auxiliando para uma prestação jurisdicional mais 
eficiente e comprometida com o Meio Ambiente. 

Entre os documentos que podem ser encaminhados 
por meio do Malote Digital estão alvarás de soltura, 
cartas de ordem, cartas precatórias, informações 
processuais, mandados de prisão e documentos 
administrativos. Para isso, o usuário deve ser 
previamente mediante solicitação no sistema e-Sosti.

Um ícone do Malote Digital já foi disponibilizado na 
área de trabalho dos usuários da Primeira Região para 
facilitar o acesso da ferramenta. Seja consciente! 

Inscrições para o I Congresso Ibero-Americano de Direito 
Penal e Filosofia da Linguagem continuam abertas

Continuam abertas as inscrições para o I Congresso 
Ibero-Americano de Direito Penal e Filosofia da 
Linguagem, que acontecerá em Curitiba nos dias 24 e 25 
de agosto. Os interessados devem se inscrever na página 
do evento (https://congressodplinguagem.v.peventos.
com).

O encontro é organizado pelo Grupo de Estudos 
Modernas Tendências do Sistema Criminal, da FAE 
Centro Universitário, e pelo Grupo de Estudos Sistema 
Criminal e Controle Social, da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), e por outras instituições colaboradoras. 
O Congresso trará professores Ibero-Americanos que 
são referência em nova abordagem do Direito Penal a 
partir da filosofia da linguagem.

Entre os painéis previstos na realização do evento 
estão: “Conexão entre Direito Penal e Filosofia 
da Linguagem”; “O dolo normativo e a concepção 
significativa de ação”; “A relevância da omissão desde 
o sentido” e “A liberdade da ação”. Os valores de 
inscrição a partir do dia 1º de agosto serão de R$ 50 
para estudante de graduação ou pós-graduação e de 
R$ 100 para profissional. 

Para outras informações, acesse o site do evento. 

Malote Digital: saiba as principais
 vantagens do sistema

Conheça a boa prática de “desjudicialização 
da saúde” da Justiça Federal do Amapá 

Você sabia que o Banco de Boas Práticas 
da 1ª Região reúne uma série de iniciativas 
que podem ajudar a melhorar a qualidade do 
serviço prestado pela Justiça Federal? Entre 
as boas ideias, já cadastradas no Banco, está o 
projeto “Desjudicialização da Saúde por Meio da 
Conciliação”, idealizado pela Seção Judiciária do 
Amapá (por intermédio do Centro Judiciário de 
Conciliação) em parceria com o Ministério Público 
Federal (por meio da Procuradoria Regional dos 
Direitos do Cidadão) e a Defensoria Pública da 
União no Amapá.

A prática consiste em padronizar os 
procedimentos relacionados ao atendimento e 
ao recebimento de demandas da sociedade civil 
que tenham por objetivo o fornecimento de 
medicamentos, procedimentos em geral para 
exames, tratamentos fora de domicílio e outros 
relativos aos serviços de saúde, utilizando a via 
pré-processual para a solução dos conflitos que 
se apresentem. 

Os resultados alcançados se mostraram 
positivos: em média, com a utilização da prática a 
SJAP obteve cerca de 70% de acordos, e houve uma 
redução significativa do número de ações judiciais 
em trâmite nas varas federais da seccional. O 
projeto recebeu menção honrosa na VI Edição 
do Prêmio Conciliar é Legal, desenvolvido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

[Leia mais] 
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