
Aniversariantes
Hoje: Ivan de Araújo Costa (Vitória da Conquista), Josiane Rocha Santos (Feira 
de Santana) e Madson Cardoso Xavier (Irecê). Amanhã: Maria Leonice Carvalho 
Amado (12ª Vara), Daniela de Oliveira (Feira de Santana), Isabela Oliveira do 
Nascimento (Nucju), Julia Ribeiro Pereira (Feira de Santana) e Robert Luan San-
tos Souza (Feira de Santana). Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Conciliações

Esse painel mostra os acordos homologados na 1ª Região. É possível filtrar por 
grau, UF, Juízo, Unidade, Assunto, Classe e Período.

Considerando as razões apresenta-
das no Encaminhamento TRF1-DIGES 
13110927, o presidente do TRF1 aco-
lheu o pedido da Corej referente a roti-
nas, prazos, horários, bem como ao regi-
me de trabalho da Secin, de modo que, 
a partir da segunda quinzena do corrente 
mês (14/06 a  30/06) e também no dia 
01 de julho,  os serviços de ambas as 
unidades (Secin e Corej) sejam dispostos 
a priorizar o recebimento de todas as re-
quisições da 1ª Região dentro do referido 
prazo.

O Diretor da Corej solicita ainda que, 
como nos anos anteriores, seja fixado 
o horário limite de 21:00h (horário de 
Brasília) do dia 01/07/2021 como limite 
para certificação e consequente migra-
ção das requisições de precatórios. Após 
às 21:00h, a rotina será colocada em 
manutenção, de forma a não permitir o 
cadastramento, conferência, nem migra-
ção de novas requisições de precatórios, 
sendo restabelecido o seu funcionamento 
no expediente do dia 05/07/2021 (se-
gunda-feira).

Requisições de precatório
deverão ser apresentadas

ao TRF1 até dia 1º de julho

 Primeira edição on-line do Café com 
Conhecimento está com inscrições 

abertas até amanhã, dia 16

O Café com Conhecimento está de 
volta, mas dessa vez em versão on-line, 
pela plataforma Teams. Marcado para 
o dia 18 de junho, às 15h (horário de 
Brasília), o encontro tem como tema “A 
Gestão Estratégica alinhada à Gestão do 
Conhecimento na Organização”.

Magistrados, servidores, prestadores 
de serviço e estagiários da Justiça Fede-
ral da 1ª Região podem se inscrever no 
evento até o dia 16 de junho, pelo portal 
da UniCorp.

As convidadas serão: juíza federal 
Dayse Starling, auxiliar da Presidência 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
e coordenadora do Departamento de 
Gestão Estratégica do CNJ; Fabiana 
Gomes, diretora do Departamento de 
Gestão Estratégica do CNJ, e Carolina 
Ribeiro, diretora da Divisão de Planeja-
mento e Monitoramento da Estratégia 
(Diple) do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região.

Além disso, o evento contará com um 
momento musical com o violinista Carlos 
Orlando Pinto e com exercícios de Respi-
ração Consciente ministrados por Marília 
Mello, diretora da Divisão de Gestão da 
Informação, Jurisprudência e Biblioteca 
(Digib).
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