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Aniversariantes
Hoje:  Nilza Costa dos Reis, juíza federal da 8ª Vara, Larissa Davi Cabus (18ª 

Vara), Fabíola Fátima Pita Bispo (4ª Vara) e André da Purificação Carvalho (Vitória da 
Conquista). Amanhã:  Tácio Galvão Lopes (21ª Vara), Jaqueline Cristian dos Santos 
Silveira (15ª Vara), José Porto Carinhanha Junior (Vitória da Conquista), Lucas Bar-
reto Mendes (Irecê) João Tharso Cotrim Sá de Barros (Guanambi), Humberto Pereira 
da Silva (Feira de Santana), Antônio Cezar Ramos Filho e Geilhia Almeida de Oliveira 
Aguiar (ambos da Turma Recursal), Ana Alice Santana de Carvalho e Milaine Santos 
Farias (ambas de Itabuna).Parabéns
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NUCRE informa sobre 
pagamentos de valores 

advindos do PCS
O Núcleo de Recursos Humanos perma-

nece aguardando comando do TRF1e CJF, 
assim como qual procedimento adotar, vi-
sando a implementação total e efetiva dos 
ganhos advindos com o novo PCS, no que 
se refere à parcela oriunda do AQ de gra-
duação (5%) 

A folha suplementar paga referiu-se aos 
dez dias finais de julho, tendo em vista a 
publicação do PCS em 21/07/2016.

NUTEC fará limpeza 
na Pasta W

O NUTEC informa que será necessária 
uma limpeza no servidor de arquivos (Pasta 
“W:” e Pasta Comum) para adequação à 
Resolução/Presi 600-007 de 19/07/2007.

Em uma rápida busca no servidor, fo-
ram encontrados arquivos pessoais de 
fotos, músicas, filmes, jogos, aulas parti-
culares, backup de celulares, pendrives e 
HD externos. Tais arquivos não estão em 
conformidade com a resolução supracita-
da, que determina que “os equipamentos 
de informática [...] destinam-se, exclusiva-
mente, ao atendimento da necessidade do 
serviço”.

Ao longo desse ano, o NUTEC já apagou 
mais de 300 GB em arquivos fora do pa-
drão, após sucessivas notificações do TRF1 
de pouco espaço em disco. Assim, uma 
limpeza mais profunda se faz necessária, 
bem como uma campanha de conscienti-
zação dos usuários do serviço.

Como alguns dos arquivos pessoais 
armazenados no servidor podem ter valor 
sentimental para os colegas,  o NUTEC 
dará um prazo até 31/08/2016 para que 
todos verifiquem suas pastas. Após essa 
data, o Núcleo será obrigado a apagar to-
dos os arquivos ou pastas contendo mate-
rial que não seja permitido armazenar. 

Esse procedimento visa a tornar a pasta 
“w:” mais leve e rápida de acessar.

Nasceu Rafael
O pequeno Rafael, filho dos servidores 

Fabrício Vampré Côrtes (NUCRE) e Cristi-
na Maria Dantas Lessa (NUCAF), nasceu 
no dia 20/06 pesando 3,7kg e medindo 
50,5cm. 

Cristina diz que Rafinha tem muita sorte 
pois durante a gestação teve todo o carinho 
dos colegas da Seccional, a compreensão 
da Administração para minimizar os riscos 
da ocorrência do vírus Zica e o cuidado dos  
amigos do NUCAF, que muitas vezes ficaram 
abafados sem abrir as janelas, quando esta-
vam sem ar condicionado (para que os mos-
quitos não entrassem na sala).

Rafa ganhou dois chás de fraldas surpre-
sa: um no NUCAF e um no NUCRE, organi-
zados por Eron e sua equipe e pelos amigos 
dos dois Núcleos.

O casal de servidores já tem uma filha, 
Beatriz de dois anos, foto ao lado e cujo nas-
cimento também foi noticiado pelo JFH. 

Servidores do TRF1 ministram treinamento 
sobre o PJe na Seccional da Bahia 

Os servidores Andrey Leonardo Lima e 
Silva, diretor do Núcleo Regional de Apoio 
ao PJe, Rúbia de Almeida Mesquita Ânge-
lo, supervisora do Núcleo do PJe e Márcio 
da Silva Albuquerque, diretor do Centro de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos 
Servidores da 1ª Região estão na Seção 
Judiciária desde segunda-feira, 1º/8 para 
ministrar treinamento para os servidores 
no Processo Judicial Eletrônico-PJe.

Na abertura do treinamento para advo-
gados e procuradores no Auditório Ministro 
Dias Trindade, a diretora do Foro, juíza fe-
deral Cláudia Tourinho Scarpa, afirmou que 
a implantação do PJe é um grande avanço 
na trilha da virtualização da Justiça Fede-
ral, caminho que ela considera sem retorno 
e que representa um exemplo de moderni-
zação do Judiciário. 

A magistrada lembrou que a Justiça do 
Trabalho já utiliza amplamente o PJe e que 
o TRF1 deu um grande passo para a virtua-
lização de toda a Justiça Federal na Bahia. 

As subseções baianas também passa-
rão a utilizar o recurso e, no futuro breve, 
o atual sistema e-Jur migrará para o PJe, 
assim como novas classes processuais 
serão integradas. “A informatização hoje 
é o grande avanço que o Judiciário ofe-
rece aos jurisdicionados o que permite 
um trabalho à distância integrando to-
das as partes  do processo a partir de 

qualquer local do mundo”, de-
clarou Rúbia Angelo.

A servidora lembrou que a 
Bahia é o penúltimo estado den-
tre aqueles da Primeira Região 
que recebe a instrutoria do PJe 
e, segundo ela, o treinamento 
objetiva ensinar aos usuários o 
funcionamento do sistema, suas 
funcionalidades e as vantagens 
para para as rotinas de trabalho 
das varas e áreas afins como o 
Protocolo e Distribuição e a Cen-
tral de Mandados. 

A supervisora do Núcleo do 
PJe comemora o fato de que mui-
tas rotinas vieram para beneficiar 

os trabalhos dos servidores, dos oficiais de 
justiça e dos magistrados.

“É um sistema totalmente eletrônico 
em que os atos são inteiramente automá-
ticos, sem intervenção do usuário, as pe-
tições são juntadas de forma automática, 
diferentemente do atual sistema eletrôni-
co e-Jur, o PJe traz esse grande diferen-
cial. Os advogados e procuradores podem 
peticionar nos autos em quaquer lugar, re-
duzindo o risco de perda de prazos e ace-
lerando a prestação jurisdicional”, aponta 
Rúbia Angelo.

O diretor do Núcleo Regional de Apoio 
ao PJe, Andrey Leonardo lembra que atu-
almente o PJe está restrito às classes de 
mandado de segurança e ações monitó-
rias, bem como aos seus respectivos inci-
dentes, como cumprimento de sentença, 
exceções de impedimento e suspeição 
e, no segundo grau, apelação, agravo de 
instrumento, suspensão de liminar ou an-
tecipação de tutela e ações de execução. 
“Temos expectativa que até o final deste 
ano ou começo do ano que vem o sistema 
abarque novas classes processuais inclu-
sive para execução fiscal e juizados espe-
ciais virtuais.”

Os servidores pontuaram que outros 
tribunais já utilizam a versão que o TRF1 
adota, uma criação do CNJ. O TRF1 foi o 
primeiro tribunal regional federal a utilizar 

a versão nacional. Em seguida, a 3ª Região 
também o adotou, bem como os Tribunais 
de Justiça Estaduais. Há versões que não 
são a nacional, como as da 5ª Região e a 
da Justiça do Trabalho.

Rúbia Angelo registou que a implanta-
ção desse sistema está sendo um enorme 
desafio para o TRF1. “A Primeira Região 
é muito extensa e diferenciada, com 
diversas peculiaridades locais, o que 
representou um desafio a mais para o 
nosso tribunal, que teve grande preocu-
pação e precaução em relação às difi-
culdades com a velocidade da internet, 
por exemplo na Região Norte”. 

Ela pontuou ainda o cuidado do TRF1 
para não ocorrer o mesmo problema de 
quando se implantou o e-Jur.  “Foi au-
mentado o link e para essas regiões mais 
distantes, o que garantiu perfeito acesso 
ao PJe. Claro que ainda há o problema 
externo com a internet, por conta da Em-
bratel, que o tribunal não tem controle, 
mas com o nosso link interno a conten-
to,  muito dos efeitos prejudiciais foram 
minimizados.  O TRF1 tem dado um 
aparato maior nas redes melhorando a 
performance ao sistema como um todo.”

Andrey Silva complementa informando 
que desde 2014, quando o PJe foi implan-
tado da Seção Judiciária do DF, o CNJ tem 
trazido melhorias, com implementações 
nesse período que trouxeram celeridade, 
melhor forma de trabalho. “Além disso, o 
Núcleo do PJE tem uma liberdade mui-
to grande de trabalhar em fluxos e nosso 
núcleo tem feito varias melhorias para fa-
cilitar o fluxo do usuário interno das Se-
cretarias de Varas e áreas afins”, finaliza.

Na Bahia, o PJe será implantado no 
dia 19/8 após a série de treinamentos que 
estão sendo ministrados a servidores mul-
tiplicadores indicados pela Varas Cíveis de 
Salvador e Subseções, bem como do NU-
CJU, da Central de Mandados e do NUTEC. 

Os servidores Andrey Leonardo 
Silva e Rúbia Ângelo ministram 
treinamento sobre PJe na Bahia


