
Aniversariantes
Hoje:Marcos Clebe Ramos Profeta 
(Campo Formoso), Mariana Mendon-
ça Lima (10ª Vara) e Nahon Francis-
co Teixeira Castro (NUCJU).Amanhã: 
José Carlos da Silva Neves (Vitória 
Conquista), Shirlei dos Santos Olivei-
ra (Campo Formoso), Leandro Estrela 
da Silva (NUASG) e Amanda de Souza 
Vila Nova Kruschewsky (NUASG). 
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Curso Vitual:
Introdução à 

Capacitação Gerencial
A UniCorp informa que até 26/09 es-

tão abertas as pré-inscrições do curso vir-
tual: Introdução à Capacitação Gerencial 
com carga horária de 30 horas. A inscri-
ção pode ser feita no portal do TRF1 e o 
curso será realizado de 10/10 a 11/11. 
Há 11 vagas para a Bahia.

O servidor que desistir de participar 
de evento de capacitação, sem justifica-
tiva junto ao Recursos Humanos ou sem 
a  apresentação de atestado médico ho-
mologado, terá vedada a participação em 
outro evento durante o transcorrer de um 
ano da interrupção. 

Não será permitida a inscrição em 
mais de um curso simultaneamente e 
está vedada a participação de servidores 
em férias ou licença em período coinci-
dente com a realização do curso.

Mais de 130 mil servidores já responderam 
ao Censo do Poder Judiciário

Mais de 130 mil servidores do Poder 
Judiciário, sendo 3,5 mil deles da Justiça 
Federal da Primeira Região, já responde-
ram ao Censo Nacional do Poder Judiciá-
rio, elaborado pelo Conselho Nacional de 
Justiça. O número representa aproxima-
damente 46% dos servidores lotados no 
TRF da 1ª Região, seções e subseções 
judiciárias vinculadas.

A pesquisa precisa da participação de 
todos os servidores, nesta primeira fase, 
para atingir seus objetivos: servir como 
importante fonte de dados para avaliar as 
políticas de recursos humanos já existentes 

e permitir comparações 
entre distintos tribunais, 
facilitando o cotejamen-
to do perfil dos servi-
dores com elementos 
importantes para o pla-
nejamento das políticas 
públicas do Poder Judici-
ário, em nível nacional.

As informações individuais colhidas 
no questionário, como o número do CPF 
e o e-mail institucional, são sigilosas. 
Serão publicadas apenas as estatísticas 
resultantes dos dados coletados.

O questionário foi elaborado por espe-
cialistas do CNJ e pretende descobrir des-
de o grau de envolvimento dos servidores 
com suas atividades até o nível de satisfa-
ção com as funções e o local de trabalho. 
Participe desta iniciativa e colabore para 
a formulação de políticas públicas judici-
árias. São apenas 5 minutos.

Grupo de trabalho para atuação 
da Justiça Federal na Copa 

realiza reunião no TRF1
 TRF1 sediou o quarto encontro do Gru-

po de Trabalho da Justiça Federal na Copa 
do Mundo. Instalado pelo CNJ, o Grupo 
tem o objetivo de definir as estratégias do 
Judiciário para prevenir e solucionar pos-
síveis transtornos durante a Copa.

Esteve presente um magistrado fede-
ral representante de cada um dos cinco 
TRFs, além de representantes do CNJ, 
MPF, Ministério da Defesa, Receita Fede-
ral, Polícia Federal, Infraero, Embratur e 
Secretaria de Segurança Pública.

O juiz federal Alexandre Vidigal de Oli-
veira, titular da 20ª Vara Federal do Dis-
trito Federal, presidiu o encontro, que foi 
marcado pela liberdade das instituições 
em propor ideias e questionamentos. 

A preparação dos magistrados para 
a legislação específica, segurança públi-
ca e o diagnóstico das ações judiciais 
foram alguns dos temas abordados du-
rante a reunião, que, pela primeira vez, 
contou com a participação de diversas 
instituições.

Na edição 159 do
Primeira Região na TV
 CNJ cria grupo de trabalho para 

priorizar Primeira Instância;  CJF inicia 
inspeção no Tribunal Regional Federal da 
1ª Região;  Inaugurada a 4ª Vara da 
Subseção Judiciária de Uberaba, em Mi-
nas Gerais;   Central de Conciliação da 
SJDF apresenta resultados positivos no 
primeiro ano de funcionamento.  Par-
ticipe enviando e-mail para o endereço: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Mudança do CPD adiada
A mudança do CPD (prevista para 

ocorrer de 2 a 4/10/13), será alterada e a 
nova data  depende de confirmação pela 
equipe da SECIN/TRF1.

A informação acerca da nova data 
será oportunamente divulgada.

CNJ debate alocação 
de recursos humanos e 
orçamentários para o
 1º Grau do Judiciário
A necessidade de o Judiciário adotar 

um modelo de alocação de recursos hu-
manos e orçamentários que seja propor-
cional às demandas recebidas marcou a 
segunda reunião do grupo de trabalho 
encarregado de elaborar o Programa de 
Priorização do Primeiro Grau de Jurisdi-
ção. O encontro foi na sede do CNJ. 

Discutiu-se o fato de o primeiro grau 
de jurisdição responder, hoje, por 90% 
dos processos em tramitação no País e 
possuir menos servidores e estrutura que 
a segunda instância. Essa desproporcio-
nalidade está detalhada no estudo Justi-
ça em Números, do CNJ. 

O grupo de trabalho foi criado pelo mi-
nistro Joaquim Barbosa, anunciado duran-
te a 174ª Sessão Ordinária do Conselho. 
O ministro defendeu que o GT deve identi-
ficar as causas do congestionamento. 


