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Aniversariantes
Hoje: Crislley Andresa Santos de Oliveira (24 ª Vara) e Josinete de Jesus San-
tos (Alagoinhas). 

Amanhã: Lucas Gomez Farias (Turma Recursal) e Nilson M. De Albuquerque 
(Mega Service). 

Parabéns!

Com o intuito de estreitar os laços institucionais em prol de interesses dos Jurisdi-
cionados baianos, a Associação dos Juízes Federais da Bahia- AJUFBA promoveu, na 
última segunda-feira, 05/08, um café da manhã tendo como convidados deputados 
federais que compõem a bancada baiana na Câmara dos Deputados, e o Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia, Fabrício Castro, acompanhado de 
colegas advogados, a fim de discutirem assuntos relacionados a promover medidas 
para que a Justiça Federal da Bahia disponha de maior agilidade no andamento de 
processos, em especial a possibilidade de criação do Tribunal Regional Federal da 8ª 
Região. Participaram do café da manhã os deputados federais Antônio Brito, Nelson 
Pelegrino, Daniel Almeida, João Roma, Raimundo Costa e Fernando Torres.

AJUFBA promove café da manhã com 
OAB e parlamentares da bancada baiana

ENAP disponibiliza curso gratuito 
sobre Planejamento Estratégico 

Conheça o Boletim 
NUGEP e receba 

informações sobre a 
gestão de precedentes 

na 1ª Região
O Núcleo de Gerenciamento de Pre-

cedentes (NUGEP) do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) publica 
semanalmente o Boletim NUGEP com 
o objetivo de substituir os ofícios sobre 
precedentes que eram encaminhados da 
Presidência aos gabinetes da Primeira 
Região.

Para receber o informativo, basta en-
caminhar solicitação para nugep@trf1.
jus.br com o nome do interessado e o 
e-mail para o qual deverá ser encami-
nhado o boletim. Todos, magistrados, 
servidores, prestadores de serviço e esta-
giários, podem requerer o periódico.

Em caso de dúvida ou para outras in-
formações, entrar em contato com o NU-
GEP pelo telefone (61) 3314-5991.

Fonte: TRF1

CJF altera concessão, 
aplicação e prestação 

de contas de 
suprimento de fundos
Em sessão na última segunda-feira, 

dia 5 de agosto, o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) aprovou a minuta de re-
solução que altera a regulamentação de 
concessão, aplicação e prestação de con-
tas de suprimento de fundos no âmbito 
do CJF e da Justiça Federal de 1º e 2º 
graus. O documento prevê, também, o 
Cartão de Pagamento do Poder Judiciário 
(CPPJ).

Segundo o ministro João Otávio de 
Noronha, presidente do CJF e do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), relator do 
processo, a execução de despesas por 
meio de suprimento de fundos tem base 
jurídica no Decreto-lei nº 200/67 e na 
Lei nº 4320/64 e apenas se aplica aos 
gastos que, por sua natureza, não pos-
sam se subordinar ao processo normal 
de aplicação dada a sua urgência ou sua 
imprevisibilidade.

Ressaltou o magistrado que “esses 
requisitos exigem que o processo de uti-
lização dos recursos seja simples, fluido, 
de forma a que não se permita, pela bu-
rocratização excessiva do instituto, a des-
caracterização de sua natureza ou de sua 
finalidade, com eventuais agressões aos 
princípios da eficiência, da celeridade, da 
impessoalidade, da transparência e do 
controle dos atos administrativos”.

Fonte: TRF-1

A Escola Nacional de Administração 
Pública está promovendo o curso  "Pla-
nejamento Estratégico para Gestão Pú-
blica", destinado a servidores federais, 
sendo disponibilizadas 30 vagas a custo 
zero, com carga horária de 21h. As inscri-
ções estão abertas até o próximo dia 18 
de agosto e deverão ser feitas no site ht-
tps://bit.ly/servidores-publicos-poderes.  
As turmas abertas terão aulas no período 
de 17 a 19 de setembro, nas instalações 
da ENAP, na Av. Jequitaia, s/n, Ed. Minis-
tério da Fazenda (atual ME) - Bairro Co-
mércio - Salvador/BA. Mais informações 
poderão ser obtidas por meio do telefone 
(71) 3254-5101 ou no e-mail: turmasa-
bertas.nordeste1@enap.gov.br .


