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Aniversariantes
Hoje: Amauri Fontes Nascimento (SE-
CAD). Amanhã: Ana Carolina Saraiva 
Bartolomeu Matias (2ª Vara), Joilton 
Pimenta da Silva (NUASG), Carla Da-
niela Garcez Correia (Paulo Afonso), 
Andréia Ferreira Nabuco (24ª Vara), 
Eron Pereira Luz e Priscila Mello (am-
bos da CS Gestão & Serviço).
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EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, revi-
são, fotos, distribuição e impressão Luiz Gou-
lart - SECOS. Diagramação: SETEDI. Estagiário 
de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada 
para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Procuradoria Federal adere ao e-Cint 
nos processos do e-Jur

A Procuradoria Federal estendeu sua 
adesão ao e-Cint, Sistema de Citação e 
Intimação Eletrônica, para proporcionar 
o recebimento de atos de comunicação 
nos processos do Sistema e-Jur, nesta úl-
tima sexta-feira (23).

Até então, os atos de citação e inti-
mação à Procuradoria Federal através do 
e-Cint só abrangiam os processos do Sis-
tema JEF Virtual, no âmbito dos Juizados 
Especiais Federais e Turma Recursais. 
Com a extensão da adesão, os referidos 
atos de comunicação à Procuradoria se-
rão realizados pelo e-Cint também nos 
processos digitais operacionalizados pelo 
Sistema e-Jur, no âmbito das Varas Cí-
veis e de Execuções Fiscais.

O novo procedimento passou a ter validade a partir de ontem (26) e as regras de 
contagem de prazo já operantes no Sistema e-Cint permanecem inalteradas.

Na foto acima, o diretor do Foro desta Seccional, Juiz Federal Iran Esmeraldo 
Leite, cumprimenta o procurador-chefe da Procuradoria Federal na Bahia, Frederico 
Cezário Castro de Souza, pela recente adesão.

NUCRE comemora aniversários
O Núcleo de Recursos Humanos desta Seccional comemorou, na última sexta-feira 

(23), os aniversários das servidoras Fabiane Mendonça, Flávia Calazans e Dorislei 
Novato, com um almoço no restaurante Severo, em Sussuarana.

Logo depois, houve também uma celebração na própria unidade, em bom clima de 
confraternização entre aniversariantes, demais servidores e estagiários, com saborosa 
torta de chocolate e morango.

Vice-presidente do TRF 
- 1ª Região Neuza Alves 
participa de Audiência 

Pública no Senado
A vice-presidente 

do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, 
Desembargadora Fe-
derla Neuza Alves, 
participou ontem (26) 
da mesa em Audiên-
cia Pública que de-
bateu o acúmulo de 
processos aguardando 
julgamento no âmbito 
daquela Corte. O convite para a audiên-
cia veio da Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa do Senado 
Federal.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 26/10/15.

A Comissão Técnica de Apoio à Im-
plantação do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico no âmbito do TRF da 1ª Região 
(CT-PJe-TRF1) se reuniu no último dia 19, 
para tratar de aspectos técnicos e de me-
lhorias do sistema eletrônico de gestão pro-
cessual no Tribunal e nas seções judiciárias 
vinculadas, sob condução do presidente da 
comissão, juiz federal Marcelo Albernaz.

Na ocasião, foram discutidos temas 
como a integração do Processo Judicial 
Eletrônico com outros sistemas em fun-
cionamento na 1ª Região, a definição de 

Comissão técnica do Processo Judicial 
Eletrônico na 1ª Região se reúne no TRF1

parâmetros referentes aos relatórios de ins-
peção/correição de processos do PJe e a 
possibilidade de adoção do sistema eletrô-
nico na execução penal no âmbito das cor-
regedorias das penitenciárias federais, em 
observância ao Provimento 14/2014 da 
Corregedoria-Geral do CJF. Também foram 
propostas soluções para problemas téc-
nicos na remessa de processos das varas 
federais (primeira instância) para o TRF1.

Também fizeram parte da reunião os 
diretores Alexandre Amaral, da Secreta-
ria Judiciária; Andrey Lima, do Núcleo 

Regional de Apoio ao Processo Judicial 
Eletrônico; Marcos Barbosa, da Secreta-
ria de Tecnologia da Informação; Gustavo 
Stênio, da Divisão de Estatística; o ge-
rente do Projeto de Implantação do PJe/
TRF1, Yuri Freitas, e o diretor da 22ª 
Vara Federal da Seção Judiciária do Dis-
trito Federal, Wellington Carlos.

Logo depois do encontro, parte da 
equipe integrou a reunião do Comitê 
Gestor Regional do PJe também presi-
dida pelo juiz federal Marcelo Albernaz 
e composta de representantes da Advo-
cacia Pública, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.

Fonte: TRF - 1ª Região em 20/10/15

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia 
promoverá nesta quinta-feira (29) um 
seminário sobre reforma política, com o  
objetivo de trocar informações, atualizar 
conhecimentos e refletir sobre a realida-
de política.

Os interessados em particiar do even-
to podem efetuar inscrições no portal 
da Justiça Eleitoral (www.tre-ba.jus.br), 

onde também se encontra disponível a 
programação do evento, que é aberto ao 
público, com vagas são limitadas. 

Durante o seminário, serão debati-
dos temas como cultura política e re-
forma institucional do Estado, reforma 
eleitoral e perspectivas para as Eleições 
2016 e financiamento de campanhas 
eleitorais.

Seminário sobre reforma política


