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Aniversariantes
Hoje: Soraia Maria Santos Carvalho 
(5ª Vara) e Henrique Augusto Beltrão 
Carneiro (Itabuna). Amanhã: Juiz fe-
deral substituto Tiago Borré (9ª Vara), 
Letícia Negrão de Sousa (NUCGP), 
Maria Eliana Brito de Oliveira (14ª 
Vara), Orlando Gonçalves Bittencourt 
(NUCJU), Adriana Souza Daniel (NU-
COM), Glauber Raniere Souza Gama 
(Campo Formoso), Isaac da Silva So-
ares (Itabuna) e Ivana de Jesus Santos 
Bonfi m (8ª Vara). Domingo: Antonio 
Pereira de Alencar (17ª Vara), Kátia 
da Costa Alcântara (NUCJU), Tércio 
Machado de Freitas (7ª Vara) e Al-
fredo de Jesus (Stefanini). Segunda-
-feira: Marcos Clebe Ramos Profeta 
(Campo Formoso), Mariana Mendonça 
Lima (Turma Recursal), Nahon Fran-
cisco Teixeira S. de Castro (NUCJU), 
Alba Jamille Menezes de Sousa Moi-
tinho (Feira de Santana) Maryana de 
Fátima S. M. de Lima e Tiago Bessa 
Carvalho (5ª Vara).

Parabéns!

Regimento Interno
do TRF1 está disponível

no portal do Tribunal
Desde o dia 20 de março está em vi-

gor o novo Regimento Interno do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1), 
aprovado pelo Plenário da Corte nas ses-
sões dos dias 13 de outubro e 24 de no-
vembro de 2016. A versão eletrônica do 
normativo está disponível na página ini-
cial do portal do TRF1 e pode ser acessa-
da no endereço: http://portal.trf1.jus.br/
portaltrf1/legislacao/regimento-interno/
regimento-interno.htm.

Vale lembrar que a publicação ele-
trônica do Regimento Interno apresenta, 
em relação à publicação impressa, maior 
facilidade de consulta pela utilização de 
busca textual e de captura de texto para 
citação, além de reduzir custos e contri-
buir para a política de sustentabilidade 
da Justiça Federal da 1ª Região.

Fonte: TRF1

Justiça Federal na Bahia realiza 
Solenidade Comemorativa do Jubileu 

de Ouro na próxima segunda, 25
A Justiça Federal na Bahia completa 

50 anos neste mês. E para brindar a tra-
jetória deste meio século de existência, foi 
criado um selo com o slogan “Justiça Fe-
deral na Bahia, uma história de respeito”, 
que será lançado num grande evento no 
dia 25 de setembro de 2017, às 16h30, 
no Auditório Ministro Dias Trindade, na 
Seção Judiciária da Bahia, numa Sole-
nidade em comemoração do Jubileu de 
Ouro, e contará com a presença do pre-
sidente do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, desembargador federal Hilton 
Queiroz, além de importantes autoridades 
civis e militares. O evento é aberto ao pú-
blico.

Ao longo dos 50 anos de sua existên-
cia, a Justiça Federal avançou, cresceu 
e se consolidou como pilar essencial da 
estrutura do Poder Judiciário brasileiro. 
Atualmente, sua estrutura conta com 976 
varas, 1.751 magistrados, uma força de 
trabalho de 47.065 colaboradores e mais 

de oito milhões de processos em tramita-
ção. Só nos últimos dois anos, os Juiza-
dos Especiais Federais do Brasil julgaram 
mais de dois milhões de processos, ultra-
passando a meta de celeridade estabeleci-
da no Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal da Primeira Região (Primeira Re-
gião em Revista, maio de 2016).

Como dizem os poetas “Recordar é 
viver”, nesta Solenidade será lançado o 
livro do Jubileu de Ouro, composto por fo-
tografi as e a história da Seção Judiciária 
da Bahia e seus servidores, que tanto con-
tribuem para os resultados alcançados. O 
objetivo é relembrar e reviver o passado, 
mas com os olhos atentos, projetando o 
futuro.

A Diretoria do Foro realiza esta come-
moração com o apoio da Associação dos 
Juízes Federais da Bahia (AJUFBA) e da 
Associação dos Servidores da Justiça Fe-
deral na Bahia (ASSERJUF) e com o pa-
trocínio da Caixa Econômica Federal.

Comitê de Gestão de Pessoas 
encaminha proposta sobre teletrabalho 

na 1ª Região à Presidência
O Comitê Gestor Local de Gestão de 

Pessoas da Justiça Federal da 1ª Re-
gião (CG-Pessoas-JF1), instituído pela 
Portaria Presi 392, encaminhou nesta 
terça-feira, 13, ao presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, desem-
bargador federal Hilton Queiroz, proposta 
de resolução instituindo o teletrabalho no 
âmbito da 1ª Região. A proposta é resul-
tado de estudo conjunto dos membros do 
comitê que buscou a adequação do nor-
mativo do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) à realidade do Tribunal, objetivan-
do a colaboração para a excelência dos 
serviços prestados à sociedade.

Consta da minuta que as atividades 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª 
Região poderão ser executadas a distân-
cia, em local diverso das dependências 
da unidade de lotação do servidor, sob 
a denominação de teletrabalho, observa-
das as diretrizes, os termos e as condi-
ções estabelecidos na resolução.

Segundo a proposta, o regime de te-
letrabalho será de adesão facultativa, a 
critério do gestor da unidade e da Admi-
nistração, não se constituindo, portanto, 
direito ou dever do servidor.

Composição – O CG-Pessoas-JF1 será 
composto pelos seguintes juízes federais: 
da Seção Judiciária do Acre, Naiber Pon-
te de Almeida (coordenador); da Seção 
Judiciária da Bahia, Cynthia de Araújo 
Lima Lopes (membro) e da Seção Judici-
ária do Distrito Federal, Rodrigo Parente 
Paiva Bentemuller (membro).

Também fazem parte do Comitê o re-
presentante dos servidores da Justiça Fe-
deral da 1ª Região na Rede Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Servido-
res do Poder Judiciário, Márcio Albuquer-
que, tendo como suplente a servidora da 
Seção Judiciária de Minas Gerais Márcia 
Dias Pereira (representantes dos servido-
res da JF1); a diretora da Secretaria de 
Gestão de Pessoas (Secgp) Maria do Car-
mo Cezário Corrêa, tendo como suplente 
a servidora Sheila Melissa Ávila Teixeira, 
do quadro de pessoal da Justiça Federal 
(JF) de Minas Gerais (membros); o servi-
dor Lúcio de Souza Barros, também do 
quadro de pessoal da JF de Minas Ge-
rais, tendo como suplente o servidor Luiz 
Quaresma de Mello Neto, do quadro da 
JF da Bahia (membros), e Janner Augus-
to Noleto Mendonça, da Seção Judiciá-
ria de Tocantins, tendo como suplente a 
servidora Flávia Álvares da Silva Velloso 
Ferreira do TRF1 (membros).

Fonte: TRF1


