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Aniversariantes
Hoje: Ana Claudia de Castro Dunham Nascimento (21ª Vara), Marco Antonio 
Pondé de Brito (NUCGP), Raimundo Luiz Luz Filho (Turma Recursal), Brás Ba-
tista Porto (Jequié), Josefa Eliene Santos (Paulo Afonso) e Leda Tatiana Fogueira 
Amaral (NUCJU).
Amanhã: Thaís Queirós Alves de Souza Pimentel (DIREF), Maria da Conceiçao 
Ferreira (Servit Serviços) e Plínio Oliveira (Asserjuf).

Parabéns!

Funpresp-Jud lança 
curso EaD sobre 
investimentos

A Funpresp-Jud lança seu segundo 
curso na plataforma de Ensino a Distân-
cia (EaD) sobre “Noções Básicas de In-
vestimentos”. As inscrições deverão ser 
realizadas a partir de 3 de fevereiro. O 
objetivo da capacitação é oferecer um 
processo de aprendizagem contínua aos 
membros e servidores do Poder Judici-
ário da União, do Ministério Público da 
União (MPU) e do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP).

O curso é gratuito, autoinstrucional, 
com conteúdo e exercícios distribuídos 
em cinco módulos e carga-horária de 30 
horas. Os módulos são: Apresentação, 
Política de Investimentos, Diretrizes para 
Investimentos, Gestão de Riscos e Plano 
de Trabalho de Investimentos.

Ao fim do curso, os conceitos básicos 
de investimentos possibilitarão aos parti-
cipantes: • analisar a Política de Inves-
timentos da Funpresp-Jud; • avaliar as 
estratégias de investimento e de resga-
te de recursos da Fundação a partir de 
determinações dos órgãos reguladores e 
fiscalizadores da EFPC; • identificar as 
diretrizes gerais que a Fundação utiliza 
para a gestão dos recursos financeiros no 
Plano de Gestão Administrativa (PGA) e 
no Plano de Benefícios (PB); • reconhe-
cer a importância da implementação dos 
controles internos e de gerenciamento de 
riscos aplicáveis às EFPCs e; • verificar 
a aplicação das diretrizes estabelecidas 
na Política de Investimentos no Plano de 
Trabalho que foram propostas para a ges-
tão dos Planos PB e PGA.

Para se inscrever, o interessado deverá 
acessar a página http://ead.funprespjud.
com.br/login/index.php a partir do dia 3 
de fevereiro. (Fonte: Funpresp-Jud)

Coger encerra trabalhos correicionais
na Seção Judiciária da Bahia e finaliza 

visitas às unidades judiciárias da 1ª Região

Magistrados do TRF 1ª Região, da 
Seção Judiciária da Bahia (SJBA) e das 
Subseções Judiciárias do estado se reu-
niram, por videoconferência, no dia 30 
de janeiro, com a corregedora regional de 
Justiça, desembargadora federal Maria 
do Carmo Cardoso, para o encerramento 
da Correição Geral Ordinária na Justiça 
Federal da Bahia.

Os trabalhos correicionais no estado 
foram realizados pela desembargadora 
e por equipe composta pelos juízes fe-
derais Bruno César Bandeira Apolinário, 
César Cintra Jatahy Fonseca, Eduardo 
Morais da Rocha, Fábio Moreira Ramiro, 
Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, 
Mei Lin Lopes Wu Bandeira, Paulo Ricar-
do de Souza Cruz, Rafael Leite Paulo e 
Waldemar Claudio de Carvalho.

Também compuseram o grupo os ser-
vidores Algea Cristina Silva de Almeida, 
Cristiane Aguiar Quintão, Daniela Este-
ves da Silva, Eloína Correa Gomes Morei-
ra de Mendonça Telho, Ênia Santana da 
Silva, Guilherme Fernandes da Guarda, 
Janiamar Fernandes de Sousa e Simone 
Alcantara Puttini Calza.

Na primeira etapa da Correição, ocor-
rida de 18 de novembro a 10 de dezem-
bro de 2019, a desembargadora e sua 
equipe visitaram as Subseções Judici-
árias de Feira de Santana, Alagoinhas, 
Ilhéus, Itabuna, Jequié, Eunápolis e Tei-
xeira de Freitas.

Já no período de 19 a 30 de janeiro 
de 2020, quando foram retomados os 
trabalhos, foi a vez de as Subseções Judi-
ciárias de Vitória da Conquista, Guanam-
bi, Bom Jesus da Lapa, Juazeiro, Paulo 
Afonso, Campo Formoso e Irecê recebe-
rem a corregedora e os magistrados, que 
conheceram as instalações das unidades 
no intuito de compreender demandas, 

trocar experiências, ge-
rar aproximação entre as 
instâncias e contribuir 
para o aprimoramento 
da prestação de serviços 
jurisdicionais.

Durante o encerra-
mento da Correição da 
Bahia, que foi a última 
da gestão de Maria do 
Carmo Cardoso como 
corregedora regional, a 
magistrada falou sobre 
os dois anos que esteve 
à frente da Corregedoria 
Regional da 1ª Região 
(Coger), descrevendo 
a função como uma ri-
queza agregada à vida. 
“As visitas que fiz trou-
xeram para mim rique-
za indescritível que eu 

pretendo deixar registrada no Tribunal 
para que a próxima gestão tenha acesso 
a essa base de dados e possa desenvol-
ver a administração”, afirmou a magis-
trada, explicando que deixará um banco 
de memórias sobre as visitas feitas nas 
unidades judiciárias dos 13 estados e do 
Distrito Federal durante o biênio 2018-
2020.

Ela descreveu, ainda, iniciativas 
adotadas durante a gestão, tais como a 
elaboração de provimentos e atos nor-
mativos que auxiliam no trabalho das 
unidades; a digitalização de processos, 
que resultará na eliminação de acervo 
físico e liberação de espaços, e o desen-
volvimento de banco com mais de um 
milhão de sentenças.

Na ocasião, a desembargadora fede-
ral agradeceu aos magistrados e servido-
res que atuam na Justiça Federal da 1ª 
Região pelo trabalho prestado. “Foram 
momentos de muita emoção porque eu 
pude ver o quanto os nossos juízes e 
servidores são heróis, com toda situa-

ção de impossibilidade material e de 
restrição orçamentária, eles persistem. 
Atravessam adversidades, mas continu-
am firmes”, declarou Maria do Carmo 
Cardoso, aproveitando o momento para 
agradecer às Forças Armadas brasilei-
ras e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
pelo apoio no deslocamento durante as 
visitas às seccionais e subseccionais da 
1ª Região.

O juiz federal em auxílio à Correge-
doria Bruno Apolinário afirmou que os 
resultados das correições são patrimônio 
da Justiça Federal para dar prossegui-
mento ao trabalho conduzido por Maria 
do Carmo nesses dois anos. “O trabalho 
realizado é um novo patamar que vai 
forçar as novas gestões a, pelo menos, 
se esforçarem para superar o nível ao 
qual a Corregedoria foi alçada”, ressal-
tou o magistrado.

Em seu pronunciamento, o diretor 
do foro da Seção Judiciária da Bahia 
em exercício, juiz federal Fábio Ramiro, 
agradeceu à equipe pelo trabalho reali-
zado na Seccional e afirmou: “Tenho cer-
teza de que nos relatórios da Correição 
Geral Ordinária realizada na Bahia nós 
teremos grandes e boas sugestões para 
o aperfeiçoamento dos nossos serviços 
judiciais”.

Além de os magistrados que compu-
seram a equipe de correição na SJBA 
também participaram da videoconferên-
cia a juíza federal em auxílio à Correge-
doria Maria Cecília de Marco Rocha e os 
juízes federais atuantes na Seção Judici-
ária da Bahia e nas 15 Subseções vincu-
ladas à Seccional.

O encerramento dessa Correição se 
diferencia pelo fato de a conclusão dos 
trabalhos ter ocorrido no interior do es-
tado da Bahia, ao passo que em outras 
correições a finalização se deu na sede 
do TRF 1ª Região.

Com informações do TRF1 Primeira Região na 
Web: veja os destaques 

desta semana
O programa Primeira Região na Web 

desta semana mostra como foi o I En-
contro dos Dirigentes das Unidades de 
Conciliação e Mediação da Justiça Fe-
deral da 1ª Região. A solenidade reuniu 
os dirigentes dos Centros de Conciliação 
para compartilhar experiências, metas e 
desafios para o ano de 2020.

O link do programa foi enviado por e-
-mail a todo o corpo funcional da JF1. 
Esta e as edições anteriores estão dispo-
níveis no portal do Tribunal em “Comu-
nicação Social/Imprensa/Primeira Região 
na Web”. E também no Youtube/TRF1.


