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JUSTIÇA FEDERAL
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dra. Arali Maciel Duarte, juíza fe-
deral da 1ª Vara, Lygia Maria dos San-
tos Oliveira (1ª Vara), Alberica Paula de 
Lima (Itabuna), Christiane Cabral Correia 
da Silva (Juazeiro), Claudia Silva Daniel 
(NUTEC), Débora Cristina Nascimento 
Batista (14ª Vara) e Patrícia Gonçalves 
da Silva (Feira de Santana).Amanhã: 
Arisson Santana da Silva (18ª Vara), 
Cristiane Guimarães Lima (NUCAF), Da-
mião Uchôa de Alencar e Vinicius Moura 
da Silva (ambos de Guanambi).

Parabéns!!!
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Sexta Jurídica
da Unicorp debaterá 

tema criminal
A Universidade Corporativa da Justiça 

Federal da 1ª Região (Unicorp) promove 
no próximo dia 5 de dezembro, às 14h, a 
Sexta Jurídica com o tema “A Nova Lei da 
Organização Criminosa”.

A palestra será ministrada pelo juiz fe-
deral da Subseção de Paulo Afonso, João 
Paulo Pirôpo de Abreu.

O evento ocorrerá na Seção Judiciária 
de Goiás e será transmitido por videoconfe-
rência. Em Salvador os interessados pode-
rão assistir à palestra na sala de treinamen-
to do Fórum Teixeiura de Freitas.

As sextas jurídicas consistem em opor-
tunidade para o aprimoramento e atualiza-
ção jurídica de magistrados e servidores, 
em diversos ramos do Direito.

A participação no evento será registrada 
no sistema informatizado pela respectiva 
área de capacitação do órgão de lotação do 
servidor.

Como a transmissão é feita por meio 
de links da Embratel, é possível que 
problemas de instabilidade aconteçam 
no momento da palestra, fatos que não 
poderão ser resolvidos por esta Seção 
Judiciária.

Hoje tem eleição para 
diretoria da ASSERJUF

A Associação dos Servidores da Justiça 
Federal realiza hoje a eleição para a sua 
próxima Diretoria, que administrará a AS-
SERJUF no biênio 2015/2016.

Estão concorrendo duas chapas: a Cha-
pa 1 – Asserjuf Sempre com Você, com-
posta pelos atuais integrantes  da Diretoria 
da Asserjuf que buscam a recondução, e a 
Chapa 2 – Renova Asserjuf, formada por 
servidores que desejam mudança da com-
posição da Direção da associação. 

Concorrem na Chapa 1: Diretor Exe-
cutivo e vice: Joilton Pimenta da Silva e 
Luzineide Oliveira; Diretor Administra-
tivo-Financeiro e vice: Josemi Alves De 
Oliveira e Márcia Rodrigues Araújo; Dire-
tor de Benefícios, Comunicação e Even-
tos e vice: Manoel Pinto Neto e Marlene 
de Jesus.

Concorrem na Chapa 2: Diretor Exe-
cutivo e vice: Lourival Matos e Cláudio 
Teixeira de Carvalho; Diretor Administra-
tivo-Financeiro e vice: Samuel dos Santos 
Mendonça e José Carlos Bispo; Diretor 
de Benefícios, Comunicação e Eventos e 
vice: Vera Maria Barros Pereira e Gilveral-
do Antonio Dórea.

Processo Judicial Eletrônico (PJe) entra 
em funcionamento na Primeira Região

A partir de hoje, os processos das clas-
ses “mandado de segurança” e “ação mo-
nitória” passam a tramitar exclusivamente 
por meio do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) no TRF1 Seção Judiciária do Distrito 
Federal.

O PJe será instalado, de forma gradual, 
em todas as seções e subseções judiciárias 
da 1ª Região, contemplando todas as clas-
ses de processos judiciais. Desenvolvida 
pelo CNJ, a ferramenta proporciona mais 
praticidade, segurança e celeridade na ges-
tão processual.

 Em mensagem a todo o corpo funcio-
nal, o presidente da Corte, desembarga-

dor federal Cândido Ribeiro, comemorou 
a chegada da nova ferramenta. “Este an-
damento facilitará o desfecho de todas as 
demandas que vierem por meio eletrôni-
co, a fim de que a prestação jurisdicional 
seja apresentada de forma mais célere 
(...). Solicito o apoio de todos, magis-
trados, servidores e colaboradores, para 
o sucesso deste programa, que, sem dú-
vida, facilitará, e muito, nosso trabalho, 
inclusive com a economia de recursos”, 
declarou o magistrado.

 Nos últimos dias, a equipe técnica do 
Tribunal acertou os últimos detalhes an-
tes da liberação do PJe. A implantação foi 
precedida de intensas reuniões do Comitê 

Gestor Regional no âmbito da 1ª Região – 
composto de representantes do Tribunal e 
da AGU, DPU, MPF e OAB.

 O Processo Judicial Eletrônico foi ini-
cialmente previsto pela Lei 11.419/2006 
e pela Resolução 185/2013 do CNJ. O sis-
tema é escrito em linguagem Java e produz 
documentos no formato PDF. No TRF 1, a 
nova ferramenta substitui o e-Jur, implan-
tado em janeiro de 2010. 

 O acesso ao PJe estará disponível no 
Portal do Tribunal (www.trf1.jus.br) ou di-
retamente pelo endereço do sistema (pje.
trf1.jus.br), logo após o ajuizamento do pri-
meiro processo.

Fonte: TRF1

21ª Vara se despede de servidora

Os servidores da 21ª Vara se reuniram 
na última sexta-feira para a despedida da 
colega Lygia Maria dos Santos Oliveira, que 
segue para novos desafios já que foi con-
vidada para a Direção da Secretaria da 1ª 
Vara.

A colega e amiga Rita Tinoco foi a por-
ta voz dos demais servidores da 21ª Vara. 
Rita leu a mensagem abaixo mesclando a 
emoção e o bom humor: 

“Meus colegas me pediram que falas-
se algumas palavras em nome da nossa 
Vara para esse momento de despedida de 
Lygia. Não é uma tarefa fácil para uma 
loura, mas a gente se esforça. 

Lygia é uma das colegas mais com-
petentes, disciplinadas e discretas com 
quem eu tive o prazer de conviver nesses 
15 anos em que trabalho na Justiça Fe-
deral. Desde o primeiro dia que cheguei, 
ainda na 20ª Vara, Lygia já estava lá, com 
toda a sua experiência. 

Ela sempre estava disponível para aju-
dar a nós, seus colegas mais novos sem-
pre com toda calma e boa vontade. 

Nós perdemos muito com a despe-
dida de Lygia mas tenho certeza de que 
Dra. Arali não poderia ter escolhido uma 
pessoa melhor para a direção da 1ª Vara. 
Certamente haverá grande afinidade de 
trabalho pois além de ambas fazerem ani-
versário na mesma data, no dia 2 de de-
zembro, foram colegas na 4ª Vara durante 
anos.

Lygia está mais do que preparada para 
este novo desafio. Esta é  apenas uma nova 
etapa na sua trajetória profissional e assim 
como ela foi fundamental para todos nós, 
certamente vai fazer o mesmo trabalho de 
excelência, levando sua doçura onde quer 
que vá, sem perder a sua firmeza delica-
da, sua  sutil dignidade e sua reconhecida 
elegância.

Parabéns pelo seu aniversário querida 
colega Lygia! Sucesso nesse novo desafio 
profissional. Que Deus ilumine seus cami-
nhos hoje e sempre.”

Os servidores aproveitaram a oportuni-
dade para dar boas vindas ao colega João 
Marcelo de Souza que integrará o quadro 
da 21ª Vara.

Primeira Região
na WEB TV Edição 215
 Tribunal realiza mutirão de conciliação 
durante três dias com  93% de acordos ho-
mologados;  Instalada a Subseção Judici-
ária de Poços de Caldas, em Minas Gerais; 
 Escola de Magistratura Federal da 1ª 
Região encerra primeiro curso de vitalicia-
mento de juízes federais substitutos.  Os 
detalhes da inauguração da Subseção Ju-
diciária de Janaúba, em Minas Gerais.  
Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

 Nota de falecimento 
Lamentamos comunicar o faleci-

mento da senhora Raimunda Gonçalves 
Bittencourt, mãe do servidor e oficial de 
Justiça desta Seção Judiciária Orlando 
Gonçalves Bittencourt.

O sepultamento foi realizado no úl-
timo sábado, no Cemitério do Campo 
Santo.


