
PODER JUDICIÀRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO 

CIRCULARIPRESI 600- DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008. 

AOS SENHORES DIRETORES DO FORO DAS SEÇÕES JUDICIARIAS DA 
PRIMEIRA REGIÃO 

Encammho a Vossas Excelências, para conhecimento. copi<1 da 

programaç<:1o preiiminar do 111 Encontro Nacional dos Asses~ores de Comuntcação da 

Just1ça Federal. promovido pelo (;entro de Estudos Judíc1 ··' a ser realizado nos dras 

26 e 2 r ue ntarço do corrente no Superior Tnbunal de Justrça. com o objetivo de 

fortalecer a integra<,:ão entre as mstttu1ções da Just1ça Fedual por rne1o das assessonas 

i -r_.e comun1caçao. 

Na Primeira Região a atividade de comunicação soc1al é realizada pela 

3c-ção de Comunrcaç.ão Social - SECOS, nas Seções .Judtctánas de padrão 

•)rganizac!onal 3 a 6, e da Seção de Apoio Administrativo da Oiretona do Forc 

SEAPA/OIREF nas Seções Jud1ciárras de Padrão organizactonal 1 <" 2 

De~sa forma, sohc1to a atenção de Vossas E:<ceiéncras .r..:..;.;.'--_.:..;..o:.:...;__~ 

---'-"'-'-~~~.;..:...:,:.;~~'""""""-"'-Dlr.etott.J·Gerai da Secretar1a (o · Jl ·c: o ocupante ria funçao 

JG Superv1sor da SECOS ou da SEAPA/DIREF. conforme o caso. e v1ab11t7ar a ~;u:1 

;jc.rttctpac?.•'l no evento 

Atenctosamente. 

Desembarqadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES 
Presidente 
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Senhora Presidente: 

O Conselho da Justiça Federal prompverá o III Encontro Nacional dos 
Assessores de Comunicação da Justiça FedeTa/, -a ser realizado nos dias 26 e 27. 
de março do corrente, na Sala de Conferências do Superior Tribunal de Justiça, em 
Brasília. 

O Encontro tem o objetivo de fortalecer a integração entre as instituições 
da Justiça Federal por intermédio das assessorias de comunicação, assim como 
promover o intercâmbio de experiências e a reciclagem de conhecimentos dos 
profissionais que atuam nessas unidades e de magistrados. 

Sendo assim, tenho a honra de convidá-lo para participar do Encontro, bem 
como solicitar o especial apoio de Vossa Excelência no sentido de viabilizar a 
participação do Coordenador dos Juizados Especiais Federais, do Corregedor-Geral e 
dos servidores da Assessoria de Comunicação desse egrégio Tribunal e, ainda, 
autorizar a participação dos Juízes Diretores do Foro dessa jurisdição, assim como os 
servidores das Assessorias de Comunica_ção das Seccionais. · 

Agradeço, desde já, a atenção dispensada e renovo minhas manifestações 
de apreço . 

. 1stro GILSON LANGARO DIP 
rdenador-Geral da Justiça F ral e 

iretor do Centro de Estudos Ju ciários 

Exma. Sra . 
Desembargadora ASSUSETE MAGALHÃES 
Presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1 a Região 
Brasília - DF 


