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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Helenice Luz Cardial (16ª Vara), 
Igor dos Santos de Souza (6ª Vara), Si-
dinei José de Sousa (12ª Vara), Adriana 
Gaudenzi Monteiro Loyola (21ª Vara), 
Alessandro Cid Hora (NUCJU), Cláudio 
Teixeira de Carvalho (NUCAF) e Carlos 
Meira Cordeiro (7ª Vara). Amanhã: Rú-
bia Ferreira de Freitas (NUCJU), Fábio 
Vinicius Silva (3ª Vara), Antonio Sergio 
Carvalho e Roberto Jacob Mazzucchi 
(ambos da Turma Recursal). Domingo: 
José Marcos Rios (Feira de Santana). 
Segunda-feira: Carina Soares (15ª Vara), 
Elianna Henrique Figueira (18ª Vara), 
Tássia Ferreira de Sá (Turma Recursal), 
Eduardo Matheus Filho (Eunápolis), Lu-
ciana Bezerra e Carolina Freire Nasci-
mento (ambas de Feira de Santana).

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal Cláu-
dia Tourinho Scarpa, diretora do Foro. Supervisão, reda-
ção, fotos, distribuição, diagramação e impressão: Luiz 
Goulart - SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. Estagiária 
de Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 26 exemplares. 
Edição eletrônica encaminhada para mais de 1.000 e-
-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endere-
ço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 
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A CAIXA CULTURAL tem duas expo-
sições em cartaz.

WORLD PRESS PHOTO - A mostra 
reúne os registros 
mais impactantes 
da imprensa mun-
dial durante o ano 
de  2015.  As ima-
gens retratam mo-
mentos culturais, 
sociais, políticos e 
ambientais, viven-
ciados no ano.

São 164 foto-
grafias escolhidas 
no 59º concurso 
da organização, sediada em Amsterdã, 
na Holanda. Anualmente a mostra é vis-
ta por 3,5 milhões de pessoas, em cem 
cidades, de 45 países.

O SONHO DE UM APRENDIZ - Atra-
vés de objetos gi-
gantes expostos e 
das intervenções 
de atores, o grupo 
Os Tapetes Conta-
dores de Histórias 
retorna à capital 
baiana para con-
tar a saga do herói 
Shtim Shlim. 

Com direção 
artística da edu-
cadora e contadora de histórias ganesa, 
Inno Sorsy, a mostra conta com uma 
programação paralela gratuita que inclui 
roda de conversa e oficinas sobre a arte 
de contar histórias.

Caixa Cultural-Rua Carlos Gomes - 
Centro - das 9h às 18h- De terça a do-
mingo - Gratuito

AGENDA
CULTURAL

TRF1 empossa 50 juízes 
federais substitutos
O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-

gião empossará hoje 50 novos magistrados 
oriundos do 16º Concurso para Juiz Federal 
Substituto. A sessão solene de posse, será 
conduzida pelo presidente da Corte Hilton 
Queiroz, às 17h, na sede do Tribunal.

No dia 23/1 os novos magistrados ini-
ciarão curso de formação na ESMARF. Di-
vidido em 20 módulos, o treinamento será 
realizado até o dia 28/5. 

Registramos que entre os juízes empos-
sados está Diego Souza Lima, ex-servidor 
das Subseções Judiciárias de Jequié e Feira 
de Santana.

1ª CRP da Bahia decide que demora 
na implantação de benefício 
pelo INSS não gera dano moral

A 1ª Câmara Regional Previdenciária 
da Bahia, por unanimidade, negou provi-
mento à apelação da parte autora contra 
sentença que indeferiu o pedido de repa-
ração moral, em razão da demora do INSS 
na implantação do seu benefício.

A apelante alega que a demora na im-
plantação do benefício lhe causou dano 
que necessita ser compensado através de 
verba indenizatória.

O juiz federal convocado Cristiano Mi-
randa entendeu que o indeferimento ou 

a demora na implantação ou a até a ces-
sação de benefício não são condutas sufi-
cientes para gerar um dano moral, pois tais 
condutas, quando indevidas, são passíveis 
de imediata quantificação pecuniária.

O juiz ressaltou também que, “a ofensa 
ao direito subjetivo da parte autora se re-
solverá no âmbito estritamente material e 
deverá ser compensado com o pagamento 
das prestações vencidas, acrescidas dos 
juros, da correção monetária, e de eventu-
al astreinte imposta para o cumprimento 
da obrigação”.

Selo Estratégia em Ação 2017

Contagem regressiva. Está na hora de 
‘vestir a camisa’ e conquistar o Selo! 

O resultado preliminar das unidades 
que serão agraciadas com o Selo Estratégia 
em Ação será divulgado na primeira quin-
zena do mês de fevereiro.

A Comissão Avaliadora irá verificar os 
relatórios estatísticos para validar o cumpri-
mento das metas estratégicas e confirmará 
a pontuação alcançada pelas unidades.

O Selo Estratégia em Ação busca incen-
tivar o conhecimento, a gestão e o cumpri-
mento das metas estratégicas processuais 
nas unidades jurisdicionais da 1ª Região.

O Selo possuiu as categorias Diamante, 
Ouro, Prata e Bronze. Para garantir o selo 
é primordial conhecer as metas do Planeja-
mento Estratégico da Justiça Federal. Cada 
unidade fará o gerenciamento do seu acer-
vo e a definição de estratégia para o cum-
primento das metas.

As informações estão disponíveis no e-
-Siest. Nas metas com alvo, o e-Siest indi-
cará a relação dos processos faltantes para 
o seu cumprimento.

Cabe a cada unidade jurisdicional a 
consulta periódica ao e-Siest, o gerencia-
mento de seu acervo e a definição da estra-
tégia para o cumprimento das metas.

O e-Siest enviará mensal e automatica-
mente mensagem a cada unidade jurisdicio-
nal e aos gestores estratégicos de metas da 
1ª Região com os resultados de cumprimen-
to das metas relativamente ao mês anterior. 
As metas são classificadas em:

a) metas de acompanhamento contí-
nuo, cuja base de cálculo é variável, pois 
considera os processos distribuídos a cada 
mês, o que implica na gestão contínua do 
seu percentual de cumprimento, que pode 
oscilar durante o ano;

b) metas com alvo, cuja base de cálcu-
lo sofre pequenas variações durante o ano, 
tendo em vista o sobrestamento e o retorno 
de processos à tramitação mensal, tornan-
do-se metas que podem ser integralmente 
cumpridas antes do término do ano.             

                                       Fonte:TRF1

Palestra: “Controle Judicial de uma 
Administração Pública Complexa”

O Professor Doutor Eduardo Ferreira 
Jordão, autor da obra “Controle Judicial 
de uma Administração Pública Complexa 
- A Experiência Estrangeira na Adaptação 
da Intensidade do Controle” fará uma pa-
lestra única sobre o tema do seu livro no 
próximo dia 27/1, às 14h, no Auditório 
Ministro Dias Trindade, sede da Justiça 
Federal na Bahia. 

A palestra e o debate que a seguirá 
serão abertos ao público com transmis-
são por videoconferência para as Subse-
ções vinculadas.

Atuarão como debatedores o juiz fe-
deral da 22ª Vara Durval Carneiro Neto 
e a servidora Renata Peixoto, diretora de 
Secretaria da 11ª Vara, Professora de Di-
reito Administrativo e Mestre em Direito 
do Estado. 

O Professor Doutor Eduardo Ferreira Jordão é Professor da Faculdade de Direito da 
Fundação Getúlio Vergas, com mestrado pela Universidade de São Paulo e London School 
of Economics,  sendo ainda Doutor em direito público pela Pantheon-Sorbonne (Universi-
dade de Paris) e pesquisador visitante na Yale Law School, nos Estados Unidos.

Versão 3.0 do PAe-SEI será 
disponibilizada para toda a 1ª Região

A partir do dia 30 de janeiro, a versão 
3.0 do Processo Administrativo Eletrônico 
(PAe-SEI) será disponibilizada para toda a 
1ª Região (Portaria Presi 4/2017). 

Implantado em 2014, o PAe-SEI tem 
hoje 20.558 usuários internos ativos e mais 
de três milhões de documentos criados em 
toda a 1ª Região. A nova versão criou ou-
tras funcionalidades para o administrador 
e alguns recursos de TI, com o objetivo de 
melhorar o desempenho do sistema.

A Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação está adotando providências para a 

disponibilização da nova versão, que deve-
rá funcionar com lentidão por alguns dias 
após a atualização, devido à reindexação 
dos documentos.

O Núcleo Regional de Apoio ao Proces-
so Administrativo Eletrônico fará tutorial 
para divulgação das novas funcionalidades 
e realizará treinamentos para o TRF1 no 
1º semestre, além da realização de vide-
oconferências com os gestores seccionais 
do sistema para dar ampla divulgação das 
mudanças implantadas na nova versão.

Fonte: TRF1


