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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Renata Peixoto Pinheiro (11ª 
Vara), Sergio Luiz dos Reis Lasserre 
(3ª Vara), Claudio Fróis Araujo Campos 
(Vitória da Conquista) e Luana de Brito 
Araújo (16ª Vara). Amanhã: Juíza fede-
ral Maria Cecília de Marco Rocha (Tur-
ma Recursal), Lorenna Bahia Menezes 
Webber (NUBES), José Carlos Souza 
(CS Gestão & Serviço), Carlos Antônio 
dos Santos Rosa (CS Gestão & Serviço), 
Helinalva Brandão Silva (Mega Service) 
e Hans Balbino Costa (VIPAC). Domin-
go: Emmanuel Borges de Almeida Neto 
(5ª Vara), Ivan Manuel Campos Moreira 
(Alagoinhas), Catarina Melo Cavalcante 
(Paulo Afonso) e Jaqueline Gomes Nas-
cimento (Campo Formoso). Segunda-fei-
ra: Dorolimpia Sousa Novato (20ª Vara), 
Marcelle Von Sohsten Ramalho da Silva 
(NUCAF), Patrícia Corrêa de Carvalho 
(1ª Vara), Rodrigo Will Ribeiro (Irecê), 
Luciana dos Santos Barbosa (24ª Vara) 
e Luciano Senna Molina (Paulo Afonso).

Parabéns!

Portaria instituindo Centro Nacional de 
Inteligência da Justiça Federal é assinada

O corregedor-geral da Justiça Fede-
ral, ministro Mauro Campbell Marques, 
assinou a Portaria 369 de 2017, insti-
tuindo o Centro Nacional e os Centros 
Locais de Inteligência da Justiça Fede-
ral. A assinatura aconteceu na terça-fei-
ra (19), durante reunião com integrantes 
do grupo de estudos das demandas re-
petitivas – projeto estratégico da Justiça 
Federal. Os Centros de Inteligência vão 
monitorar e racionalizar a identifi cação 
de demandas repetitivas ou com poten-
cial de repetitividade, além de aperfei-
çoar o gerenciamento de precedentes. A 
ideia é estimular a resolução de confl itos 
massivos ainda na origem e, assim, evi-
tar a judicialização indevida.

“A base da Justiça Federal, que é jus-
tamente a mais sensível e onde o juris-
dicionado mais cobra a celeridade, terá 
um canal direto com a Corregedoria e 
todo o comitê decisório, para que sejam 
identifi cadas as demandas, evitando-as 
desde o início”, explica Campbell Mar-
ques. Segundo o ministro, os Centros 
identifi carão as possíveis causas do ajui-
zamento de ações judiciais em massa. 
“Este é o mote principal da iniciativa: 
identifi car o nascedouro da demanda 

Adiada exibição do
Café com Conhecimento 

na SJBA
A SEDER informa que, em razão do 

auditório estar sendo utilizado durante 
a semana pelo XI Encontro de Corais, 
o Café com Conhecimento programado 
para ser transmitido hoje pelo TRF1 será 
gravado e, posteriormente, exibido em 
data oportuna.

XI Encontro de Corais encerra hoje
Hoje é o último dia para quem qui-

ser prestigiar o XI Encontro de Corais da 
Seção Judiciária da Bahia, que continua 
numa importante campanha de arreca-
dação de fraldas para o Lar Irmã Lour-
des, localizado no bairro de Sussuarana. 

Em ritmo de carnaval, além da aber-
tura do Grupo de Canto Cantarolando, o 
quarto e último dia de encontro contará 

com apresentações dos coralistas do Co-
ral Sal da Terra, Grupo Livre da Maturida-
de, Cantando As Horas e Coral Anchieta.

Para quem quiser colaborar com a 
campanha de doação de fraldas pode-
rão entregá-las na entrada do Auditório 
Ministro Dias Trindade, durante as apre-
sentações, ou na Biblioteca Professor 
Bernardino José de Souza.

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, dis-
tribuição, diagramação, revisão e impressão: 
Setor de Comunicação Social. Encarregada: Rita 
Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos San-
tos. Estagiária de jornalismo: Joyce Melo Matos. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-
2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guima-
rães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.
trf1.jus.br/sjba  E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Último dia para participar 
do Mapeamento da 

Cultura Organizacional

Hoje termina o prazo para quem qui-
ser participar da pesquisa para Mapea-
mento da Cultura Organizacional, reali-
zada pelo Tribunal Regional da 1ª Região 
em parceria com a Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo (PUC-SP).

Iniciada no dia 15 de setembro, a 
pesquisa tem como fi nalidade prepa-
rar a Justiça Federal da 1ª Região para 
avançar na prestação de um melhor ser-
viço à sociedade brasileira e, tem como 
público-alvo de sua ação, magistrados e 
servidores.

Até o momento, já são mais de 1.200 
participantes e você pode ajudar a au-
mentar esse número. A pesquisa é essen-
cial para garantir resultados precisos e o 
tempo médio de respostas é 18 minutos.

que pode se repetir, prestando o serviço 
público com antecedência e, neste caso, 
por meio da conciliação e mediação ou 
até, quem sabe, uma solução de arbitra-
gem. Com isso, os magistrados poderão 
dedicar o tempo a debates sobre teses e 
a instruir e julgar os processos com mais 
qualidade”.

A portaria estabelece como atribui-
ções do Centro Nacional o monitoramen-
to das demandas repetitivas, a partir de 
relatórios elaborados pelos Centros Lo-
cais; a emissão de notas técnicas para a 
uniformização de procedimentos admi-
nistrativos e jurisdicionais e o aperfeiço-
amento da legislação; a propositura aos 
Tribunais Regionais Federais (TRFs) e à 
Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais (TNU) de 
promoção de mutirões de julgamentos 
de processos sobre matérias idênticas; 
a realização de estudos sobre as causas 
e consequências do excesso de litigiosi-
dade na Justiça Federal; e a fomentação 
de medidas preventivas e de projetos de 
soluções alternativas de confl itos, entre 
outras atividades.

A coordenadora do projeto, juíza fe-
deral Vânila Cardoso André de Moraes, 
esclarece que os Centros Locais atuarão 
junto aos Centros de Conciliação, e o 
Centro Nacional funcionará no CJF, na 
estrutura do Centro de Estudos Judici-
ários, com a participação de juízes e 
servidores dos cinco Tribunais Regionais 
Federais e do Conselho. “Haverá um 

grupo operacional e o grupo de decisão, 
formado pelo ministro diretor do CEJ/
CJF, ministro do núcleo de precedentes 
do STJ, e desembargadores dos grupos 
de gestão e precedentes dos TRFs”, con-
ta a magistrada.

O grupo operacional fará estudos, 
pesquisas e levantamento de dados 
sobre o fenômeno da explosão de pro-
cessos, de demandas repetitivas e oti-
mização de precedentes. As análises e 
conclusões serão levadas ao grupo de 
decisão, que aprovará medidas para 
tentar otimizar e harmonizar os julga-
mentos dos processos.

MODERNIZAÇÃO NA
PESQUISA LEGISLAÇÃO

Além da portaria, foi assinado um 
Acordo de Cooperação Técnica entre o 
CEJ/CJF e a Casa Civil da Presidência 
da República para que o Portal da Le-
gislação do Palácio do Planalto (http://
www4.planalto.gov.br/legislacao) dis-
ponibilize nas leis links de direciona-
mento com informações sobre deman-
das repetitivas.

Essa iniciativa é um grande avanço 
que auxiliará os usuários em geral na 
identificação das demandas repetitivas 
e foi comemorada pelo grupo de estu-
do por ser a primeira entrega efetiva 
resultante do Centro Nacional de In-
teligência.

Fonte: CJF

Cardápio do restaurante 
para segunda-feira

Restaurante Gradin Grill: • Ensopado 
de Carne com Legumes • Frango Assado 
com Batata • Isca de Fígado ao Molho • 
Peixe ao Forno Especial • Gratinado de 
Berinjela • Spaghetti ao Alho e Óleo • 
Temporá de Legumes • Lasanha a Bea-
triz (Salmão e Espinafre).

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo: Picadinho de Car-
ne com Legumes • Coxa Frango a Dorê, 
Frango Grelhado• Peixe  Ensopado • 
Panqueca de Ricota e Espinafre • Berin-
jela ao Molho de Tomate • Soja • Torta 
Frango e Pão Metro de Atum.


