
 

 

INFORMATIVO SOBRE O EVENTO 



 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Local: Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, Maceió/AL 

Data de realização: 25 e 26 de novembro de 2019 

Horário: a partir das 17h no dia 25 de novembro e a partir das 9h no dia 26 de novembro 

 
CREDENCIAMENTO 

 

O credenciamento ocorrerá das 17h às 18h no dia 25 de novembro. Para o bom andamento 

da programação, sugere-se que este seja feito assim que se chegar ao local do evento, 

evitando-se filas no horário próximo ao início da solenidade de abertura. 

Ao se realizar o cadastramento, os crachás serão impressos na hora, com identificação do 

segmento por cor, conforme a seguir:  

Justiça Eleitoral:  Mostarda; 

Justiça Estadual:  Verde; 

Justiça Federal: Azul Marinho; 

Justiça Militar: Vermelho; 

Justiça do Trabalho: Marrom;  

Associações: Lilás; 

Conselhos: Amarelo; 

Imprensa: Laranja;  

CNJ: Azul Claro;  

Organização: Branco. 

Dirija-se ao guichê referente ao seu segmento de justiça. 

 

PREMIAÇÃO CNJ DE QUALIDADE 

A solenidade de premiação terá início às 18h30, no primeiro dia do evento.  

Serão homenageadas, no palco do auditório, as seguintes categorias: Diamante, Ouro e 

Melhores do ano por Segmento. Solicita-se que os presidentes dos tribunais laureados se 

dirijam ao palco para receber o troféu da premiação, quando o mestre de cerimônias 

anunciar. Nenhum tribunal foi informado previamente sobre o resultado da premiação. 



 
O certificado de todas as categorias premiadas (Diamante, Ouro, Prata, Melhor do 

Segmento) poderá ser retirado nos balcões de credenciamento após o anúncio no auditório 

principal. 

Posteriormente, fichas avaliativas da pontuação serão enviadas, por e-mail, a todos os 

tribunais. 

 

FOTO OFICIAL POR SEGMENTO DE JUSTIÇA  

Após o término da conferência magna “Avanços do Poder Judiciário e seus novos desafios”, 

o mestre de cerimônias convidará, por segmento, os presidentes, os vice-presidentes e os 

corregedores para a realização da foto oficial que acontecerá no palco principal. Atentem-

se aos chamados.  

 

PAINÉIS TEMÁTICOS SIMULTÂNEOS 

No dia 26 de novembro, após o coffee break, às 10h15, ocorrerão os painéis temáticos, 

espaços de exposição e debates de temas relevantes para a Justiça.  

Os participantes que não se inscreveram previamente ao evento poderão, no ato da 

inscrição, escolher o painel que tiver disponibilidade. As salas dos painéis estarão 

identificadas e terão recepcionistas orientando os participantes para as respectivas salas.  

Os participantes deverão se dirigir às salas dos painéis temáticos escolhidos quando da 

inscrição.  

O resumo sobre o que será abordado em cada painel pode ser adquirido nos balcões de 

credenciamento. 

 

ALMOÇO 

Para o almoço, no dia 26 de novembro, foi disponibilizado o tempo de 1 hora e 45 minutos 

(12h15 a 14h), e os participantes poderão escolher o restaurante que desejarem em 

Maceió (ver lista de sugestão disponibilizada no “Guia de informações úteis”). Não há 

restaurantes no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. 

 

REUNIÕES SETORIAIS 

As reuniões setoriais ocorrerão no dia 26 de novembro, às 15h, em salas sinalizadas por 

banners próximos à porta. 



 
Recepcionistas também estarão à disposição para indicar o local das salas e para realizar 

o controle da lista de presença na entrada das reuniões setoriais, de forma a melhorar o 

andamento dos trabalhos. 

As setoriais terão duração total de 2 horas e serão conduzidas por conselheiros do CNJ que 

observarão a seguinte agenda: votação dos Macrodesafios do Poder Judiciário para 2021-

2026, votação das Metas Nacionais e Específicas e eleição dos coordenadores da Rede de 

Governança Colaborativa do Poder Judiciário. Contamos com a contribuição de todos para 

cumprir a agenda. 

A fim de facilitar as votações, lugares serão disponibilizados aos presidentes ou 

representantes designados para votar nas cadeiras à frente das salas, devidamente 

identificados. 

 

MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE APOIO 

Serão disponibilizados canetas e blocos de anotações nos balcões de credenciamento. 

Ademais, por meio do QR CODE disponibilizado nos crachás, os participantes poderão ter 

acesso à programação completa e a informações adicionais sobre o evento. 

Serão disponibilizados também quatro computadores para utilização de todos os 

participantes (cyber center) e internet wi-fi em todo ambiente do evento. 

 

ESTANDE  DE VISITAÇÃO 

O evento contará com dois estandes de exposição que poderão ser visitados durante o 

evento.  

No estande do Departamento de Pesquisas Judiciárias, estarão disponíveis exemplares, para 

fins de consulta, das últimas pesquisas produzidas pelo CNJ e da última edição da Revista 

CNJ, que contém artigos autorais avaliados por dupla de pareceristas às cegas, seguindo as 

regras de avaliação da Capes.  Aos visitantes, será entregue um fôlder com resumo das 

principais pesquisas e com link e QR CODE que dá acesso à integra dos documentos no 

portal do CNJ.  

No estande do PJe, serão apresentados alguns projetos do CNJ referentes ao tema de 

Tecnologia da Informação. Entres eles: SNA, Sinapses, Portal de Governança do Poder 

Judiciário e o próprio PJe. 

 

CERTIFICADO 

O certificado será disponibilizado a partir do dia 29 de novembro, sexta-feira, na página do 

evento no portal do CNJ: https://www.cnj.jus.br/agendas/xiiiencontro-nacional-poder-

judiciario/ 

https://www.cnj.jus.br/agendas/xiiiencontro-nacional-poder-judiciario/
https://www.cnj.jus.br/agendas/xiiiencontro-nacional-poder-judiciario/


 
Havendo quaisquer dúvidas ou problemas na emissão do documento, entrar em contato 

com a Secretaria de Cerimonial e Eventos, por meio do e-mail cerimonial@cnj.jus.br, ou dos 

telefones (61) 2326-5551 e 2326-5540. 

 

AVALIAÇÃO DO XIII ENCONTRO NACIONAL 

Com o intuito de promover melhorias para os próximos Encontros Nacionais, gostaríamos 

de contar com a sua contribuição na avaliação do evento. 

Assim, solicita-se que preencha o formulário de avaliação de reação, que será enviado aos 

e-mails fornecidos quando da inscrição dos participantes. O formulário será disponibilizado 

também no página do evento https://www.cnj.jus.br/agendas/xiiiencontro-nacional-poder-

judiciario/ 

 

 

 

O Conselho Nacional de Justiça deseja a todos um excelente evento! 
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