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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Juíza Federal Cynthia de Araú-
jo Lima Lopes (14ª Vara), Clenilza de 
Jesus Barcelar (CEF) e Raphael de 
Moraes Sarmento Filho (Turma Recur-
sal). Amanhã: Blena Oliveira Sousa 
(Paulo Afonso). Domingo: Juiz Fede-
ral João Paulo Pirôpo de Abreu (Pau-
lo Afonso), Ana Lúcia Guerreiro dos 
Santos (6ª Vara) e Selma Silva Santos 
(NUCAF). Segunda-feira: Juiz Fede-
ral César Cintra Jatahy Fonseca (2ª 
Vara), Mariana Souza Cairo (3ª Vara) 
e Roselir da Conceção (NUASG).

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distri-
buição, 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 Guimarães, 2799 
– CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: 
jfh@trf1.jus.br.

Cardápio do 
restaurante para hoje
• Comida Baiana • Bacalhau ao Coco 

• Moqueca de Bacalhau Fresco • Torta 
de Camarão • Carne do Sol com Pirão de 
Aipim • Isca de Frango com Molho Rose 
• Batata Arizona • Omelete Misto.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Gradin Grill

Abertas pré-inscrições 
para novos cursos 
virtuais do TRF1

A Seção de Ações Educacionais Vir-
tuais – Seavi informa que, no período de 
31/08 a 06/09, estarão abertas as pré-
-inscrições para os cursos  (1) “Gestão do 
Tempo” – Turma 3/2017  e (2) “Gestão 
do Conhecimento” – Turma 2/2017

Os cursos são válidos para cômputo 
das 30 horas gerenciais, previstas na Re-
solução 3/2008 – CJF, sendo dada prio-
ridade de vagas aos gestores que neces-
sitarem cumprir suas horas gerenciais no 
exercício de 2017.

A seguir, informações gerais sobre as 
ações educacionais:

1) Gestão do Tempo
Público alvo: servidores do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, das Se-
ções e Subseções Judiciárias vinculadas.

Carga horária: 30 horas
Modalidade: virtual com tutoria
Tutores: Renata Lúcia Pimenta (SJMG) 

e Claudete Iara Rodrigues Grossi  (SJMG)
Ementa: disponível no portal do TRF1
Pré-Inscrições: serão realizadas pelo 

portal do TRF1 de 31/08 a 06/09
Realização: de 25/09 a 27/10
Vagas SJBA: 08 vagas

2) Gestão do Conhecimento
Público alvo: servidores do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, das Se-
ções e Subseções Judiciárias vinculadas.

Carga horária: 30 horas
Modalidade: virtual autoinstrucional
Ementa: disponível no portal do TRF1
Pré-Inscrições: serão realizadas pelo 

portal do TRF1 de 31/08 a 06/09
Realização: de 25/09 a 27/10/2017
Vagas SJBA: 36 vagas

Está vedada a participação de servi-
dores que estejam de férias ou usufruin-
do alguma licença em período coinciden-
te com a realização do curso.

Vale ressaltar que, segundo a IN 13-
02 – Programa de Capacitação, o servi-
dor que desistir de participar de evento 
de capacitação, sem a devida justifica-
tiva junto à área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos ou sem a  apresen-
tação de atestado médico homologado, 
terá vedada a participação em outro 
evento durante o transcorrer de um ano 
da interrupção.

Informações adicionais disponíveis no 
portal do TRF1 ou pelo tel. (61) 3410-
3944/3938.

Aconteceu no último dia 22, em Vi-
tória da Conquista, a oitava edição do 
Encontro Anual de Juízes, em comemo-
ração ao Dia do Magistrado

A confraternização, idealizada pelo 
Juiz Federal da 1ª Vara de Vitória da Con-
quista João Batista de Castro Júnior jun-
tamente com o gerente regional da Caixa 
Econômica Federal, Claudeir Pereira, já 
se tornou uma tradição, estando em sua 
oitava edição.

Este ano, o encontro foi realizado no 
restaurante francês Chef Ebiner e nele 
estiveram presentes, além do juiz federal 
João Batista e do superintendente regio-
nal da CEF, Ismael Boaventura Neto, vá-
rios servidores da instituição financeira, 
os juízes do trabalho Luís Vasconcelos, 
Sebastião Martins e Débora Rego, os 

juízes de Direito Juvino Henrique Brito, 
Reno Viana, Solange Maria de Almeida 
Neves, Wander Cleuber Oliveira Lopes, 
Carmem Stela Sampaio Pereira, César 
Batista de Santana,  Clarindo Lacerda,  
Julianne Nogueira Rios, Leonardo Coelho 
Bomfim e  Adiane Jaqueline Neves da 
Silva Oliveira, todos acompanhados dos 
cônjuges.

Em uma rápida fala durante o evento, 
o juiz João Batista elogiou a oportunida-
de de confraternização entre magistra-
dos, que, no seu dia-a-dia, ao contrário 
do que parece, tão pouco tempo dispõem 
para encontros dessa natureza, tendo 
ainda sugerido que eles doravante ocor-
ram duas vezes ao ano, o que foi pron-
tamente aceito pelo receptivo superin-
tendente regional da CEF, Ismael Neto, 
e pelo gerente regional, Claudeir Pereira.  

Realizado 8ª Encontro Anual
de Juízes em Vitória da Conquista

Visando ao aprimoramento da ges-
tão documental na 1ª Região, como 
a segurança, a transparência, a racio-
nalização e a agilização dos fluxos de 
trabalho, foi instituído o sistema eletrô-
nico de requisições de pagamento (e-
-PrecWeb) como meio oficial e exclusi-
vo para emissão de ofícios requisitórios 
(precatórios e RPVs) de quantia certa a 
que for condenada a Fazenda Pública 
pelos juízos estaduais que atuam em 
competência delegada, nos termos do 
art. 109, § 3º da Constituição Federal 
de 1988.

Conforme a Resolução Presi 32, as-
sinada na última sexta-feira, dia 25, 
pelo presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, desembargador 
federal Hilton Queiroz, a emissão ele-
trônica da requisição de pagamento 
será realizada por meio de formulário 

Instituído o sistema eletrônico
de requisições de pagamento na 1ª Região

AGENDA
CULTURAL

ROGÉRIO GRILLO
NO SHOPPING BUSCA VIDA

O cantor Rogério Grillo inicia hoje 
uma temporada de shows no SHOP-
PING BUSCA VIDA, a partir das 18h. 
No repertório, o melhor da MPB con-
temporânea e músicas autorais.

Acompanhado do seu violão, Ca-
etano, Chico Buarque, Gil e Djavan 
são compositores constantes nas suas 
apresentações. Zeca Baleiro, Maria 
Gadú e Lenine também têm o seu lu-
gar, além de composições autorais. Há 
um espaço especial em seus shows 
para os sucessos da Bossa Nova, fonte 
que mais o inspira.

SHOPPING BUSCA VIDA - Estrada 
do Coco, Km 10 - Sexta-feiras (01, 15, 
22 e 29), 18h às 20h - Sem couvert.
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on-line a ser disponibilizado no portal 
do Tribunal (www.trf1.jus.br) exclusi-
vamente aos juízos que atuam no exer-
cício da competência delegada.

O e-PrecWeb será utilizado somente 
por servidores de comarca autorizados 
pelos respectivos juízes estaduais e 
devidamente cadastrados como usuá-
rios do sistema, ficando o magistrado 
requisitante responsável pela veracida-
de e correção dos dados da requisição 
inserida no sistema, observando-se os 
requisitos obrigatórios fixados em lei e 
nas resoluções do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

A íntegra da Resolução, com todas 
as diretrizes, está disponível na Biblio-
teca Digital.

Fonte: TRF1


