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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Juiz Federal César Cintra Jatahy 
Fonseca (2ª Vara), Mariana Souza 
Cairo (3ª Vara) e Roselir da Conceção 
(NUASG). Amanhã: Carla Aline de 
Souza Lucena Sepúlveda (22ª Vara).

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção Ju-
diciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, diagramação, revisão e impressão: Setor de Comunicação Social. 
Encarregada: Rita Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Tiragem: 25 exemplares. Edição eletrônica 
encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guima-
rães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Cardápio do
restaurante para hoje

• Frango à Parmegiana • Lombo ao 
Forno • Peixe Frito • Escondidinho de 
Bacalhau • Legumes na Manteiga • Spa-
ghetti ao Alho e Óleo • Torta de Frango 
com Ricota • Steak à Proive.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

A Diretora do Foro determinou que 
as 30 horas em ações  gerenciais,  obri-
gatórias para os ocupantes de função/
cargo de natureza gerencial, em cumpri-
mento aos termos do art. 59, da Res. 
03/2008-CJF, serão computadas a partir 
de 27/01/2017, em razão das inconsis-
tências apresentadas nos relatórios de 
controle gerados no SARH, que impedem 
de ter confiabilidade nos dados descritos e 
dos critérios definidos pelo TRF, que serão 
utilizados na retificação dos relatórios.

Em suma, os atuais ocupantes de

Foto: Franklin Conceição

Na última quarta-feira, 30, o presi-
dente do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, desembargador Hilton Queiroz, o 
desembargador federal Olindo Hercula-

no de Menezes, a diretora do Foro desta 
Seccional, juíza federal Cláudia Tourinho, 
e o juiz federal da 22ª Vara Durval Car-
neiro Neto foram agraciados com a Co-
menda Ministro Coqueijo Costa, ofereci-

Desembargadores do TRF1 e juízes federais da SJBA
são homenageados com a Comenda Coqueijo Costa

Alteração na rotina de validação
do cadastro do e-Proc

da pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
5ª Região durante a cerimônia de entrega 
realizada no Palácio da Reitoria da Uni-
versidade Federal da Bahia, em Salvador.

Na ocasião, Dr. Hilton Queiroz foi 
condecorado no Grau Grande Oficial 
e recebeu a sua medalha das mãos da 
Grã-Mestra do Conselho da Ordem, a de-
sembargadora e presidente do TRT5 Ma-
ria Adna Aguiar, enquanto a Dra. Claudia 
Tourinho foi honrada no Grau Comenda-
dor pelas mãos da desembargadora Nélia 
Neves, vice-corregedora do TRT5 e mem-
bro do Conselho da Ordem. O desembar-
gador federal Olindo Menezes e o juiz 
federal Durval Carneiro também foram 
condecorados no Grau Grande Oficial e 
Grau Comendador, respectivamente.

Criada para prestigiar personalidades 
e instituições nacionais ou estrangeiras 
que tenham se destacado no âmbito 
do Direito, em atividades socioculturais 
ou na prestação de serviços relevan-
tes à Justiça do Trabalho, a Ordem do 
Mérito Judiciário do Trabalho da Bahia 
– Comenda Ministro Coqueijo Costa foi 
instituída pela Resolução Administrativa 
034/2003, do Órgão Especial do TRT da 
5ª Região, em 26 de novembro de 2003.

Ao todo, mais de 60 personalidades fo-
ram homenageadas durante o evento que 
também contou com a presença ilustre de 
familiares, como o desembargador Fernan-
do Tourinho Neto e dona Conceição Touri-
nho, pais da Dra. Cláudia, e da procura-
dora Luscínia de Almeida Queiroz, filha do 
Dr. Hilton. A juíza federal da 8ª Vara, Nilza 
Reis, também marcou presença.

Há dez anos, o Justiça Federal 
Hoje publicou a seguinte notícia:

Violeiro Xangai faz show histórico 
na Justiça Federal - O auditório Mi-
nistro Dias Trindade ainda não havia 
recebido tamanho público como aque-
le que o lotou, na última sexta-feira, 
no histórico show do cantador Xangai. 
As muitas cadeiras extras, adiciona-
das para acomodar os espectadores, 
não se mostraram suficientes e vários 
servidores se deleitaram com as belas 
músicas, sentados mesmo no chão.

O show teve início logo após as 
18h, com apresentação do diretor do 
Foro, juiz federal Carlos d’Ávila Teixei-
ra, que agradeceu a gentileza do ar-
tista em se apresentar por uma causa 
beneficente. O magistrado registrou 
também o empenho dos funcionários 
que trabalharam na decoração do au-
ditório e o apoio da ASSERJUF para a 
iluminação e ornamentação do evento.

O espetáculo teve início com a 
apresentação, pelo cantador, de can-
ções de autoria do seu conterrâneo 
Elomar: Violêro e Meu Deus um Canto 
Novo. Em seguida ele entoou as can-
ções Pequenina, de Renato Teixeira, e 
Água, de sua autoria.

[...] Uma surpresa estava reservada 
para a platéia. Xangai chamou ao palco 
Dr. Cristiano Miranda, juiz federal subs-
tituto da 17ª Vara, seu amigo pessoal. 
O magistrado subiu ao palco e cantou, 
ao violão, as canções: Felicidade, de 
Lupicínio Rodrigues, e O Trovador, de 
Evaldo Gouveia e Jair Amorim.

[...] Os mais de mil quilos de ali-
mentos arrecadados serão doados à 
Casa de Santa Maria, localizada no 
bairro da Sussuarana.

JFHHÁ DEZ ANOS

A Administração do Tribunal, por 
meio da Secretaria de Tecnologia da 
Informação (Secin), comunica que se 
encontra em funcionamento, desde o 
dia 14/08/2017, a nova rotina de uti-
lização automática dos dados do ca-
dastro de usuários no Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) para validação do ca-
dastro do e-Proc (http://www.trf1.jus.
br/Processos/ePeticao/), conforme esta-
belecido na Portaria Presi n. 239, de 
11/07/2017.

Com essa mudança, a validação por 
certificado digital no sistema e-Proc foi 
desativada e substituída pela conferên-
cia automática do cadastro de usuários 

Diretrizes para a carga horária de ações gerenciais

do PJe do 1º ou do 2º grau da Justi-
ça Federal da 1ª Região. Assim, caso 
o usuário opte por essa validação, ele 
precisará apenas ter o seu cadastro efe-
tivado previamente no PJe de 1º ou de 
2º grau.

Para aqueles que desejarem, con-
tinua disponível a opção de validação 
do cadastro no e-Proc, por meio de cre-
denciamento presencial em uma das 
unidades da Justiça Federal.

Eventuais dúvidas podem ser sana-
das na Central de Serviços de TI (eSos-
ti, csti@trf1.jus.br ou pelo telefone 
(61) 3314-1620).

função/cargo de natureza gerencial, que 
tenham data de designação anterior a 
27/01/2017, terão até 27/01/2019 
como o prazo limite dos dois anos para 
completarem a carga horária de 30 horas 
em ações gerenciais.

Em relação aos ocupantes que ainda 
não tenham participado de curso gerencial 
(nunca participou desde o ingresso nesta 
Justiça Federal), terão até 27/01/2018, 
tendo em vista que nesta situação terão 
o prazo de 01 ano para completarem a 
carga horária mínima de 15 horas.


