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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes - Hoje: Joemisson Oli-
veira (1ª Vara), Lindóia Santana (11ª 
Vara), Tatiana Granja (NUCAF) e Rafael 
Zaidan (Itabuna). Amanhã: Adina Teles 
(Ilhéus),Vilma Farias (Vitória da Con-
quista), Karina Figueiredo (20ª Vara) e 
Marinaldo Dantas (Áquila). Parabéns!!!

Sob comando da desembargadora 
Neuza Alves, TRF1 cumpre Meta 11
Em documento endereçado à Presi-

dência do TRF1, o CNJ cumprimentou 
a Corte pelo cumprimento da Meta 11: 
Implementar gestão por processos de 
trabalho (gerenciamento de rotinas) em 
50% das turmas recursais (Portaria/Pre-
si/Cenag n. 266, de 20/07/12).

Essa meta que integra as Metas Na-
cionais do Poder Judiciário para 2012, 
foi alcançada sob o comando da desem-
bargadora federal Neuza Alves. De acor-
do com o CNJ, por gestão de processos 
ou gerenciamento de rotinas entende-se 
a implantação e monitoramento de pro-
cessos de trabalho uniformes para todas 
as turmas recursais.

O monitoramento torna possível o 
acompanhamento dos processos, possi-
bilita o controle da execução e permite 
que se obtenham subsídios necessários à 

melhoria contínua de um processo. Perio-
dicamente, devem ser realizadas reuni-
ões de controle, com todos os envolvidos 
nessa dinâmica, visando ao aperfeiçoa-
mento dos trabalhos.

Em 2011, no 5.º Encontro Nacional 
do Judiciário, os presidentes dos Tribunais 
brasileiros definiram as metas a serem al-
cançadas em 2012, pela Justiça brasilei-
ra. Desde então, o TRF1 tem demonstrado 
empenho no cumprimento dessas metas e 
o CNJ vem reconhecendo os avanços.

“Minimutirão” na Subseção de 
Barreiras foi um sucesso

No período de 27 a 29 de maio e 3 
a 7 de junho foi realizado, com sucesso 
absoluto, um “minimutirão” de audiên-
cias previdenciárias na Subseção de Bar-
reiras, sob a presidência do juiz federal 
substituto João Paulo Pirôpo de Abreu. 

Durante o Mutirão, foram realizadas 
284 audiências, proferidas 213 sen-
tenças homologatórias de acordo, 36 
sentenças procedentes, 35 sentenças 
improcedentes e 36 sentenças extinti-
vas sem exame do mérito, abrangendo 
um total de 320 processos em tramita-
ção no Juizado Especial Federal.

Todos os acordos, na ordem de 66% 
do total de processos, geraram R$ 
1.912.996,70, em RPV’s.

No último dia do evento, a juíza fe-
deral Marla Consuelo Santos Marinho, 
titular da Subseção de Barreiras, come-
morou com todos os servidores o êxito 

do “minimutirão” e agradeceu a valiosa 
colaboração prestada pelo juiz João Pau-
lo Pirôpo para os trabalhos da Subseção, 
sobretudo no âmbito do JEF, cujos auto-
res, via de regra, são detentores de par-
cos recursos financeiros.

A magistrada aproveitou a ocasião 
para festejar o retorno ao trabalho do 
militar requisitado, Antônio Carlos Ba-
tista dos Santos, que, na noite de 6 de 
fevereiro, foi vítima de um assalto e al-
vejado por um projétil que o feriu grave-
mente e deixou afastado do trabalho até 
o último dia 3 de junho.

Dra. Marla Consuelo Marinho tam-
bém aproveitou a oportunidade para se 
despedir do agente de segurança Daniel 
Francisco da Silva, removido para a Sub-
seção Judiciária de Alagoinhas.

Na foto acima, os dois magistrados ao 
lado dos servidores Antonio Carlos San-
tos e Daniel Francisco Silva.

AMANHÃ, 28/06, É O PRAZO FINAL PARA AQUELES QUE QUISEREM 
PARTICIPAR DA 12ª EDIÇÃO DA REVISTA JURÍDICA DA JUSTIÇA FEDERAL 

DA BAHIA ENVIAREM ARTIGOS PARA AVALIAÇÃO DA COMISSÃO EDITORIAL.

O Pro-Social informa que, a partir de 
1º de julho de 2013, data de entrada 
em vigor do novo Regulamento Geral, 
os servidores requisitados de Estados 
e Municípios estarão submetidos às se-
guintes regras:

a) Deverão contribuir sobre o maior 
valor constante da tabela de contribuição 
do titular (R$ 624,00 - Art. 7º, §2º, e 
Art. 61, §1º, inciso VI);

b)  Os beneficiários requisitados dos 
Estados e Municípios que solicitarem ins-
crição  ou reinscrição, a partir de 1º de 
julho de 2013 no Pro-Social, terão ca-
rência de 360 dias para a concessão dos 
benefícios do Programa, exceto em caso 
de emergência (Art. 7º, § 2º);

Pro-Social informa sobre entrada 
em vigor do novo Regulamento Geral

c) Os beneficiários titulares requisita-
dos dos Estados e dos Municípios e seus 
respectivos dependentes diretos e indire-
tos terão o custeio de 50% sobre qualquer 
procedimento (art. 61, §1º, inciso VI);

d)  Os titulares e seus dependentes di-
retos têm direito à cota anual a ser regu-
lamentada antes da cobrança do custeio, 
enquanto os indiretos terão cobrança de 
custeio sem aplicação do benefício da 
cota (art. 61, caput).

O Pro-Social solicita aos beneficiários 
requisitados não interessados em per-
manecer no Programa, que se manifes-
tem até amanhã, 28/06, tendo em vis-
ta as novas regras vigentes a partir de 
1º/07/2013.

Na edição 146 do Primeira Região na TV
  Começa o recadastramento biométrico eleitoral no TRF da 1ª Região;   

Representantes do Tribunal e seccionais da Primeira Região participam do se-
minário “Transparência na Justiça Federal: Alcance e Limites”, organizado pelo 
Conselho da Justiça Federal.   Reportagem especial sobre e-Orçamento.  
Participe:primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


