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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Carolina Saraiva Bartolo-
meu Matias (2ª Vara), Joilton Pimenta 
da Silva (NUASG), Carla Daniela Gar-
cez Correia (Paulo Afonso), Andréia 
Ferreira Nabuco (24ª Vara), Eron Pe-
reira Luz e Priscila Mello (ambos da 
CS Gestão & Serviço). Amanhã: An-
tonio Carlos Miranda Matos (Jequié), 
Cristina Maria Dantas Lessa Cortês 
(NUCAF), Patrícia Maria Pimenta dos 
Santos (9ª Vara), Carlos Souza de An-
drade (Ilhéus), José Japiassu de Al-
meida Júnior (Eunápolis), Ana Karina 
Fernandes Panelli e Rita de Cássia de 
Andrade Tinoco (ambas da 21ª Vara).

Parabéns!!!
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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.

Estão abertas desde o dia 10 de ou-
tubro, as inscrições para o XIX Seminário 
Nacional dos Agentes de Segurança do 
Poder Judiciário Federal. Evento tradicio-
nal realizado pela Agepoljus, ele acontece 
mais uma vez em Brasília, entre os dias 
5 e 7 de novembro, no Carlton Hotel. 
Para quem não é associado à entidade, 
o valor da inscrição será de R$ 200,00 
(duzentos reais). Já os Associados são 
isentos do pagamento.

Também como parte do Seminário, 
no dia 5, acontece a terceira edição do 
Encontro de Gestores. O evento é dirigido 
apenas a agentes de segurança judiciária 
(ASJs) responsáveis pela gestão da área.

Este ano, o eixo central do seminário 
continua a discussão acerca da atividade 

Inscrições para o IX Seminário Nacional
da Agepoljus já estão abertas

de inteligência na segurança judiciária. 
O tema será abordado em palestras que 
vão tratar desde a estrutura de inteligên-
cia disponível hoje para as atividades de 
segurança, até a gestão de equipes. Estes 
temas serão específicos para o Encontro 
de Gestores.

Já na programação geral, este ano, 
o seminário traz uma inovação: no 
lugar de palestras serão ministradas 
disciplinas com temas pertinentes ao 
desempenho da atividade dos ASJs. 
Estão previstas abordagens sobre tiro 
e armamento uso seletivo da força e a 
proteção de autoridades, entre outros. 
A programação completa e demais in-
formações estão disponíveis no site 
www.agepoljus.org.br.

Para se inscrever, o interessado de-
verá entrar em contato com a entidade 
pelo e-mail filiacao@agepoljus.org.br ou 
pelo telefone (61) 3225-7305. Deve ser 
informado o nome completo, documento 
de identificação, endereço de cobrança 
(inclusive eletrônico), se é associado ou 
não à Agepoljus e o órgão de lotação. A 
inscrição pode ser feita até o dia 1º de 
novembro.

Como parte do pacote de comodida-
des preparado pela Agepoljus aos partici-
pantes do seminário nacional, o Carlton 
Hotel também preparou uma tabela de 
preços exclusiva. Os descontos ultrapas-
sam o percentual de 50% em relação ä 
diária do balcão, ficando em R$ 190 re-
ais o apartamento single e em R$ 210 
o twin. Os preços especiais valem para 
diárias entre segunda-feira e quinta-feira 
na semana do evento, para quem estiver 
inscrito, associado ou não.

São parceiros do XIX Seminário Na-
cional dos Agentes de Segurança do Po-
der Judiciário da União a Fenajufe o Sin-
diquinze, a Fenassojaf e a CSPB.

Feriado do Dia
do Servidor Público é 

transferido para 30/10
As comemorações do feriado do Dia 

do Servidor Público (28 de outubro) na 
Justiça Federal da 1ª Região foram trans-
feridas para 30 de outubro, conforme 
Portaria Presi 244. O ato da Presidência 
do TRF da 1ª Região, de 18/06/15, res-
salta que o expediente estará suspenso 
naquele dia no Tribunal, nas seções e nas 
subseções judiciárias da 1ª Região. Os 
prazos que forem iniciados ou finalizados 
no dia 30 de outrubro serão prorrogados 
para 3 de novembro. A íntegra da Reso-
lução está disponível no Portal do TRF1, 
em “Avisos”.

Fonte: TRF da 1ª Região, em 26/10/15

O Comitê Institucional de Planeja-
mento Estratégico do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (Cipe-TRF1) reali-
zou, no último dia 20, a I Reunião de 
Análise da Estratégia do Tribunal. No en-
contro, ocorrido no Plenário do Edifício 
Anexo I, em Brasília, foi aferido o desem-
penho da Justiça Federal da 1ª Região, 
de primeiro e segundo graus, no cumpri-
mento das metas anuais propostas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do 
Plano de Ação 2015/2016, que está em 
curso no TRF - 1ª Região e visa atingir 
objetivos estratégicos do Planejamento 
Estratégico Nacional do Poder Judiciário 
(Planej 2015-2020).

Inicialmente, o Cipe havia aprovado 
29 projetos ou ações institucionais para 
acompanhamento e execução no âmbito 
do Planej. Entre eles estão a implantação 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe), o 
Projeto Padrão para construção de novas 
sedes das subseções judiciárias, a ges-
tão das obras da nova sede do TRF1, a 
criação de varas especializadas no bioma 
cerrado e de Câmaras Regionais Previ-
denciárias em Minas Gerais e na Bahia, 
e a flexibilização das estruturas organiza-
cionais das seccionais.

Metas – O Tribunal tem 13 metas 
nacionais a cumprir, sendo seis delas 
acompanhadas pelo CNJ e sete específi-
cas da Justiça Federal, pelo CJF. As me-
tas ainda não cumpridas e os projetos 
atrasados ou com risco de atraso foram 
alvo de debate dos membros do Cipe. O 
grupo fez uma série de recomendações, 
de caráter preventivo e corretivo, que 
serão submetidas ao Comitê de Ges-

Comitê de planejamento estratégico realiza 
Primeira Reunião de Análise da Estratégia do TRF1

tão Estratégica Regional (CGER-TRF1), 
composto pelo presidente, pelo diretor-
-geral do Tribunal e por desembargado-
res e juízes federais da 1ª Região.

O Cipe sugeriu, entre outros pontos, 
que seja feito um levantamento das me-
tas por Unidade da Federação para se 
definir uma linha de atuação a partir 
das localidades com maior impacto ne-
gativo nos números. Também recomen-
dou um incentivo maior aos mutirões e 
à implantação do PJe e solicitou que a 
Presidência promova diligências para 
abreviar a aprovação do Projeto de Lei 
8.132/2014, que amplia a composição 

do Tribunal, de 27 para 60 desembarga-
dores federais.

Com relação aos projetos constantes 
do Plano de Ação 2015-2016, o comi-
tê sugeriu que cada unidade proposito-
ra reavalie a sua manutenção no Plano, 
diante do cenário de contingenciamento 
orçamentário previsto para 2016.

A próxima Reunião de Análise da Es-
tratégia do TRF1 deverá ser realizada no 
primeiro quadrimestre do ano que vem, 
com a presença dos gerentes de cada um 
dos projetos acompanhados pelo Cipe.

Fonte: TRF – 1ª Região, em 22/10/15.


