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Aniversariantes  
Hoje: Clóvis Barreto dos Reis Fi-
lho (Irecê). Amanhã: Andrea Oliveira 
D’almeida (14ª Vara), Reinaldo Lopes 
Rocha (NUASG), Denise Saraiva Nó-
brega (9ª Vara), Maria Carmen Coelho 
(NUCJU), Aurelino Pires (Irecê) e Lu-
ciana Trindade (6ª Vara). 

Parabéns!!!

Primeira Região na TV 
Edição 197

 Presidente do Tribunal participa de 
solenidade de apresentação dos novos di-
rigentes da Seção Judiciária de Minas Ge-
rais;  Iniciado, em Brasília, o treinamen-
to do Sistema Eletrônico de informações 
(SEI);  Aberta correição ordinária na Se-
ção Judiciária do Maranhão. Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judi-
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Presidente do TRF1 se reúne com diretores 
de Foro das Seções Judiciárias

O presidente do TRF1, desembargador 
federal Cândido Ribeiro, se reuniu nesta 
terça-feira com os diretores de Foro de to-
das as Seções Judiciárias da 1ª Região. 

 O presidente apresentou um panora-
ma dos objetivos da Administração para a 
gestão 2014-2016 e salientou que a reu-
nião teve por objetivo traçar as principais 
metas para 2014, a começar pela área da 

sidente e demonstraram otimismo quanto 
aos resultados do encontro. 

 Foram debatidas, ainda, outras prio-
ridades da gestão atual como o fortaleci-
mento das relações institucionais entre o 
TRF e as Seções Judiciárias, a construção 
da nova sede do Tribunal, o planejamen-
to estratégico quinquenal (2015-2020), o 
calendário de instalação das novas varas 
federais, com base na estratégia definida 
pela Resolução CNJ 198/2014 e a instala-
ção de turmas recursais. O TRF1 também 
buscará  novas formas de gestão de pesso-
as e de recursos, orientadas pelo Planeja-
mento Estratégico da Justiça Federal. 

 Quanto ao controle interno, a orientação 
da Presidência é o  rigor na prestação de 
contas, devendo as unidades apresentarem 
regularmente relatórios  aos órgãos compe-
tentes, de forma proativa e coordenada.

 Também participaram do encontro, en-
tre outros, os juízes desta Seção JUdiciária, 
auxiliares da Presidência Antonio Oswaldo 
Scarpa e César Cintra Jathay Fonseca. 

Fonte: TRF1

Termina hoje  votação 
para o representante de 
servidores no Pro-Social

Hoje é o último dia para que os servi-
dores e magistrados filiados ao Pro-Social 
votem no representante dos servidores no 
Conselho Deliberativo do Pro-Social.  

A votação será pela intranet. Podem vo-
tar todos os beneficiários titulares 

Para votar o eleitor deve utilizar o ende-
reço a seguir: http://www.trf1.jus.br/Servi-
cos/Pesquisa/PVT/

Pesquisa revela: para 80% dos pais, 
filhos com Síndrome de Down 
tornaram suas vidas melhores

Em uma série de pesquisas inéditas e 
recém-concluídas, 96% dos pais disseram 
não se arrepender de ter tido um filho com 
Síndrome de Down. Para quase 80%, a 
criança melhorou suas vidas, ensinando-os 
a ter paciência, aceitação e flexibilidade, 
entre outras coisas. 

Os irmãos expressaram visões seme-
lhantes, com 94% se sentindo “orgulhosos” 
e 88% declarando que o irmão especial os 
tornou uma “pessoa melhor”. E todas as 
pessoas com Síndrome de Down partici-
pantes da pesquisa disseram estar felizes 
com sua vida e com quem são. 

“Isto expressa muita satisfação e posi-
tividade sobre suas vidas, a despeito de 
terem grandes desafios”, disse o médico 
Brian Skotko, coordenador das pesquisas, 
publicadas no “American Journal of Medi-
cal Genetics”. 

Corte Especial nega 
remoção de servidor da 
Bahia por falta de vaga

A Corte Especial do TRF1, por unanimi-
dade, denegou mandado de segurança con-
tra ato omissivo do presidente do Tribunal, 
impetrado por servidor da Justiça Federal 
da Bahia aprovado em 5º lugar no concurso 
para a Justiça Federal e que pretendia ser 
removido para a Subseção de Alagoinhas, 
mais próxima de Salvador, onde reside.

Após a posse do concorrente aprovado 
em 1º lugar, os três colocados seguintes 
pediram remoção para outras subseções, 
deixando o requerente em 1ª colocação 
para tomar posse na localidade pretendida. 
Segundo ele, a vaga disponível deveria ser 
preenchida por remoção e não havia ne-
nhum servidor capacitado para o cargo, de 
acordo com informações do TRF1.

No mandado de segurança, o impetran-
te pretendeu sua nomeação na subseção, 
ou a reserva de uma vaga, além da suspen-
são das próximas nomeações para a subse-
ção judiciária, uma vez que houve omissão 
do então presidente do Tribunal em relação 
a seu pedido. O relator, desembargador 
federal Olindo Menezes, afirmou que, ao 
contrário do alegado, há servidor capacita-
do para a vaga em questão.

Para o magistrado,  o impetrante teria o 
direito pretendido se tivesse ocorrido quebra 
na ordem da nomeação dos candidatos, o 
que não aconteceu. “Não havendo claro de 
lotação a ser preenchido no quadro de pes-
soal da Subseção Judiciária de Alagoinhas, 
não resta espaço legal para a pretensão 
veiculada no mandado de segurança, não 
se configurando, consequentemente, ne-
nhum ato omissivo ilegal a ser imputado à 
Presidência do Tribunal”, concluiu o relator.

Fonte: TRF1

Tecnologia da Informação, com a iminente 
implantação do Sistema Eletrônico de In-
formações (SEI) e do Processo Judicial Ele-
trônico (PJe). 

 O magistrado destacou a preocupação 
com o Pro-Social que, segundo ele, já co-
meçou a apresentar os primeiros resultados 
positivos, com a adoção de medidas como 
cortes nas despesas, operacionalização da 
nova regulamentação, alteração sistemáti-
ca de cobrança da contribuição por faixas 
etárias, dentre outras. Alertou, porém, que 
o sucesso das medidas atualmente adota-
das depende da colaboração de todos.

 Outro ponto destacado pelo presiden-
te foi o Plano de Metas para os próximos 
seis anos, dentre as quais mudanças nas 
publicações administrativas para reduzir 
os custos,  planejamento financeiro,  orça-
mento de 2015 e problemas da tecnolo-
gia da informação em toda a jurisdição do 
TRF1, entre outras iniciativas administrati-
vas, sem prescindir do rigor no sistema de 
controle interno e  de prestação de contas.

 Os diretores das Seccionais se mos-
traram satisfeitos com a iniciativa do pre-


