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Aniversariantes
Hoje: Alex Schramm de Rocha (Juiz 
Federal - Eunápolis), Elizabete Tereza 
Cardoso (NUCOD), João Carlos de Bri-
to Mota (NUTEC), Teresinha de Jesus 
Soares Abreu Alves de Mello Ferreira 
(NUCJU), Allan Felipe Brito Santiago 
(Vitória da Conquista) e Daniel Geraldo 
Teixeira (12ª Vara). 
Amanhã: Rômulo de Souza Batista (9ª 
Vara), Laura de Assis Oliveira (6ª Vara), 
Maria Aparecida Carvalho (NUCJU), 
Maria Bernadete Farias Costa (Feira de 
Santana) e Jorge Campodonio Falcão 
Elias (Jequié)

Parabéns!

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

19/09/2006 - 13 anos de Justiça Fe-
deral - No último dia 13, comemoraram 
13 anos de Justiça Federal os servidores 
Valtercilia Cardoso, Dorolímpia Novato, 
Reinaldo Lopes e Luis Quaresma. Os qua-
tro entraram em exercício em 13/09/93, 
com posse dada pelo juiz federal Cândi-
do Moraes Pinto Filho, diretor do Foro na 
ocasião, sendo a diretora do NUCRE a 
servidora Cléa Quadros. Naquela época, 
a SECAD estava sob a orientação da sau-
dosa Dra. Maria do Carmo Gomar.

Dos quatro servidores, só um não 
foi lotado na área administrativa: Luis 
Quaresma, que foi encaminhado para a 
7ª Vara. No entanto, quis o destino que 
hoje Quaresma estivesse ocupando o 
cargo que antigamente era ocupado por 
Cléa, tendo também passado pelo cargo 
que Dra. Maria do Carmo ocupou.

25/09/2016- Subseção de Feira de 
Santana adere à reciclagem - A Subse-
ção Judiciária de Feira de Santana é a 
51ª instituição da cidade a implantar 
o Programa de Reciclagem com Coleta 
Seletiva. O programa é uma iniciativa 
da Seção de Suporte Administrativo e 
Operacional da Subseção de Feira de 
Santana (SESAP), em parceria com a 
Cooperativa dos Badameiros de Feira de 
Santana (COOBAFS) e o Centro de Estu-
dos Sócio Ambientais (PANGEA).

O PANGEA disponibilizou uma equi-
pe de logística para organizar os locais 
de armazenagem e seleção do material, 
que será feita pelos funcionários tercei-
rizados da Subseção, Antonio Anacleto 
e Rosanha.

Na foto acima, momento de sensibi-
lização com palestra sobre responsabili-
dade sócio-ambiental e apresentação de 
vídeo para os servidores.

JFHHÁ DEZ ANOS

Presidentes dos cinco TRFs pedem 
retomada do processo de criação de 
cargos de Tecnologia da Informação
A presidente do Conselho da Justiça Fe-

deral, ministra Laurita Vaz, recebeu, na últi-
ma segunda-feira, dia 26 de setembro, um 
ofício conjunto assinado pelos presidentes 
dos cinco Tribunais Regionais Federais. 

O documento foi lido na última sessão 
administrativa do Conselho da Justiça Fe-
deral pelo Presidente do TRF1, desembar-
gador federal Hilton Queiroz. O objetivo do 
documento foi reforçar solicitações anterio-
res para a atuação do CJF junto ao Conse-
lho Nacional de Justiça para retomar, em 
caráter de urgência, a tramitação de pro-
posta de anteprojeto de lei para a criação 
de cargos efetivos na área de Tecnologia 
da Informação da Justiça Federal de todo 
o País.

Conforme o ofício, o aumento nos últi-
mos anos do número de varas e de serviços 
da Justiça Federal não foi acompanhado 
por um crescimento igual nos quadros de 
pessoal da área de Tecnologia da Informa-
ção. Desse modo, a solução, paliativa, tem 

sido contratar mão de obra terceirizada, 
havendo TRF com percentual de terceiriza-
ção superior a 60% da força de trabalho 
atuante na área.

No documento, foi ressaltada ainda a 
gravidade da situação, mostrando quão 
distante se encontra, para todos os TRFs, 
o alcance dos critérios determinados pelo 
CNJ por meio da Estratégia Nacional de 
Tecnologia da Informação (ENTIC-JUD), 
em relação ao quadro de pessoal mínimo 
na área TI. O déficit levantado sobre a 
questão corresponde a 969 servidores.

A posição favorável do relator do Depar-
tamento de Acompanhamento Orçamentá-
rio do CNJ também foi destacada pelo ofí-
cio, em que foi enfatizado que a proposta 
visa tão somente atender aos critérios mí-
nimos determinados pela Estratégia Nacio-
nal de Tecnologia da Informação do Poder 
Judiciário (ENTIC-JUD) por meio da Reso-
lução CNJ 211/2015.

Fonte: CNJ

Grupo discute implantação do Plano 
de Comunicação e cronograma 

de ações sustentáveis
 Membros do Grupo 4 do Plano de Lo-

gística Sustentável (PLS) do TRF1 se reu-
niram na tarde do dia 27 de setembro para 
discutirem a execução do Plano de Comu-
nicação do Programa Gestão Sustentável 
do Tribunal. 

O Plano, após receber sugestões do Co-
mitê Gestor do PLS, será agora apresentado 
ao diretor-geral do TRF1, Carlos Frederico 
Maia Bezerra, e aos outros quatro grupos 
executivos do PLS. O Grupo 4 é responsá-
vel pela promoção da saúde e da qualidade 
de vida no trabalho, comunicação e capa-
citação e é composto por servidores que 
atuam nessas unidades dentro do Tribunal.

Além do Plano, também foi elaborado 
um cronograma de ações sustentáveis que 
deverão ser executadas no âmbito do TRF1 
até o final deste ano. O objetivo do grupo é 
criar no Tribunal uma consciência ambien-
tal, com práticas consistentes por parte de 
todo corpo funcional, para tornar a institui-
ção cada vez mais sustentável.

Fonte: TRF1

 A Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público do Poder Judi-
ciário (Funpresp-Jud) lançou o Prêmio Fun-
presp-Jud 2017. Serão duas modalidades, 
uma para concurso de frases e outra para 
campanha de adesão. 

O objetivo do concurso de frases é 
estimular a participação e a reflexão da 
sociedade em relação à importância da 
previdência complementar, destacando 
sua importância para o servidor público. 
Serão premiadas as 12 melhores frases 
com o valor de R$500,00 por frase es-
colhida. 

Caso o vencedor seja participante do 
Plano JusMP-Prev, ele receberá R$100,00 
adicionais, por frase vencedora, como in-
centivo ao aporte de contribuição facul-
tativa à sua conta individual. Todos os 
interessados podem participar desde que 
atendam às regras do edital do Prêmio.

Para a campanha de adesão, parti-
ciparão apenas os representantes Fun-
presp-Jud nos órgãos patrocinadores. As 
adesões automáticas, adesões de partici-
pantes vinculados e de servidores do regi-
me novo (entraram em exercício a partir de 
14/10/2013 e não aderiram à Funpresp-
-Jud até o advento da adesão automática, 
implementada por meio da Lei nº 13.183, 
de 4/11/2015) que ainda não tinham ade-
rido ao Plano de Benefícios terão pontua-
ções diferentes. Somente serão computa-
das as adesões cadastradas no Portal do 
Patrocinador. Os patrocinadores foram di-
vididos em dois grupos pela quantidade de 
servidores e membros ativos que possuem: 
grupo I para até 1000, e o grupo II a partir 
de 1001 servidores.

O vencedor da campanha de adesão de 
cada grupo receberá o prêmio de uma bol-
sa de estudos para o 38º Congresso Bra-
sileiro dos Fundos de Pensão, em 2017, 
organizado pela ABRAPP, incluídas despe-
sas com diárias e passagens, custeadas de 
acordo com as normas da Funpresp-Jud.

Regulamento e informações em www.
funprespjud.com.br ou solicitadas pelo e-
-mail: premio@funprespjud.com.br.

 Lançado Prêmio Funpresp-Jud 2017

CNJ quer qualificar 
juízes para combater 
as máfias da saúde

Cirurgias desnecessárias, internações 
fraudulentas e até mesmo pedidos de re-
médios para pessoas que sequer estavam 
doentes. Essas são algumas das demandas 
que, diariamente, batem à porta do Judici-
ário e aumentam, a cada dia, o processo de 
judicialização da saúde. Enquanto muitos 
cidadãos procuram seus direitos para ga-
rantir a própria vida, a atuação de máfias 
desafia os juízes e expõe fragilidades do 
sistema de Justiça brasileiro.

Diante desse preocupante cenário, ga-
nha força a ideia do fortalecimento da estru-
tura de apoio aos magistrados que se depa-
ram cotidianamente com esses pedidos. O 
CNJ tem sido protagonista ao acompanhar 
o problema e propor ações efetivas no auxí-
lio dos magistrados. “Estamos oferecendo 
ferramentas para o fortalecimento desse 
sistema. O juiz precisa de suporte para 
deferir ou não um pedido com a mais ab-
soluta tranquilidade”, afirma o conselheiro 
Arnaldo Hossepian, supervisor do Fórum 
Nacional do Judiciário para a Saúde.

Um banco de dados com informações 
técnicas para subsidiar os magistrados de 
todo o país em ações judiciais na área da 
saúde é uma das iniciativas do Conselho. 
Por meio de um termo de cooperação assi-
nado com o Ministério da Saúde, os tribu-
nais ou Núcleos de Apoio Técnico do Poder 
Judiciário vão ter à disposição o suporte 
técnico-científico dos Núcleos de Avaliação 
de Tecnologia em Saúde para a produção 
de notas técnicas que possam aperfeiçoar 
o julgamento das demandas.

O objetivo é aprimorar o conhecimento 
dos juízes para a solução dessas ações. Com 
mais informação, além de respaldo cientí-
fico, o juiz e os próprios tribunais podem, 
inclusive, identificar a ação de máfias.


