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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Amanda Julieta Souza de Jesus 
(DIREF), Edson Barbosa (TECTENGE) 
e Samuel Queiroz de Oliveira (Áqui-
la).Amanhã: Elisonete Souza dos 
Santos (12ª Vara), Samia de Souza 
Lopes (Ilhéus), Jacqueline Marques 
de Castro (Guanambi), Sônia Regina 
Borges dos Santos (23ª Vara), Carlos 
Alberto Rosa Moreira (Feira de San-
tana), Rafaelle Lima dos Santos San-
tos (NUCJU), Patrícia Souza Santos e 
Cinthia de Jesus Costa e Silva (ambas 
de Vitória da Conquista). Domingo: 
Dra. Marla Consuela Santos Marinho, 
juíza federal da Subseção de Barrei-
ras, Vera Maria Barros Pereira (NU-
CJU)  e Itamira Silva Freitas (Delta). 
Segunda-feira: Maria Luiza de Cam-
pos Cordeiro Soares Silva (11ª Vara) 
e Lélio Furtado Ferreira (Ilhéus).

Parabéns!!!
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Remoção para 
novas Varas a serem 

instaladas
Tendo em vista a proximidade das 

instalações de novas varas federais em 
Belém/PA, Itaituba/PA e Palmas/TO, pre-
vistas para o mês de junho, a Divisão de 
Cadastro de Pessoal, Unidade Gestora 
do Processo Seletivo Permanente de Re-
moção – PSPR, informa que estão dispo-
níveis as possibilidades de inscrição no 
PSPR para aquelas cidades e que será 
considerada a data de 10/05/2013 para 
fins de apuração da lista final de classi-
ficação para remoção dos servidores ins-
critos para as vagas criadas para essas 
cidades, observada a alternância entre 
concurso e remoção.

ASSERJUF firma
novo convênio
para Doutorado

O Instituto Latino-Americano de 
Educação (ILAE) e o Centro de Estudos 
Internacionais (CEI) estão com inscri-
ções abertas até o dia 17 de maio para 
o programa de Doutorado a ser reali-
zado em Buenos Aires na Universidad 
John F. Kennedy.

Por meio do convênio, o associado 
da ASSERJUF tem desconto de 10% a 
20%. Mais informações pelo telefone 
3617-2638.

Comissão estuda uniformização
de cargos e serviços das varas federais

A continuidade dos estudos de comis-
são instituída para propor a uniformiza-
ção gradativa e modular das estruturas 
de cargos e serviços das varas federais 
foi aprovada pelo CJF. 

A comissão, instituída pela Portaria n. 
1/2011 da Presidência do CJF, e forma-
da por representantes do CJF e dos cinco 
TRFs, formulou 15 proposições.

Uma das proposições refere-se à 
classificação padronizada das varas fe-
derais e dos JEFs autônomos ou adjun-
tos. As varas federais localizadas fora 
das capitais, classificadas como sub-
seções judiciárias, terão três categorias 
padronizadas: tipo A - vara única; tipo 
B - com duas ou três varas; e tipo C - 
com quatro ou mais varas. As Seções 
Judiciárias correspondem ao território 
do estado onde detêm jurisdição, sendo 
sua sede na capital.

Outra proposta elaborada pela comis-
são foi a elaboração de projeto de implan-
tação de varas-modelo para uniformiza-
ção de processos de trabalho, a serem 
utilizadas como observatório. O objetivo 
é divulgar as boas práticas, a exemplo do 
projeto piloto da Vara de Execução Fiscal 

Virtual, implantado pela 3ª Vara Federal 
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e 
que reduziu o tempo de processamento 
das ações. 

As varas-modelo deverão adotar mo-
delo de gestão judicial destinado a apri-
morar e dar celeridade ao fluxo de proces-
sos de trabalho, definir acordo de nível 
dos serviços oferecidos e recebidos pela 
vara, conforme processos de suporte da 
cadeia de valor. O modelo deverá estar 
respaldado nos conceitos da excelência 
em gestão disseminados pela Fundação 
Nacional de Qualidade.

A comissão propõe, ainda, insti-
tucionalizar, de forma sistemática, os 
processos gerenciais, e implementar 
metodologia de gestão por processos 
nas varas, com o objetivo de aprimorar 
e dar celeridade ao fluxo do processo 
de trabalho.

A recomendação de reavaliação da 
distribuição do número de servidores 
subordinados ao diretor da Secretaria 

da vara foi outra das proposições apre-
sentadas pela comissão. De acordo com 
os estudos realizados pela comissão, as 
varas que possuem até seis subordinados 
sob o gerenciamento do diretor da Secre-
taria são aquelas de competência plena, 
situação que pode ser justificada tendo 
em vista os diversos assuntos tratados na 
mesma vara. No entanto, estudos acadê-
micos recomendam o máximo de quatro 
subordinados e, além disso, deve-se con-
siderar o grande fluxo de processos que 
tramitam nas varas. O objetivo é identifi-
car o dimensionamento hierárquico ade-
quado para cada competência, de modo 
a obter futuramente uma uniformização 
da sua estrutura.

Foi proposta investigação aprofunda-
da por competência e vara, nos moldes 
de pesquisas do Ipea sobre as varas de 
execução fiscal e JEFs. O intuito é pos-
sibilitar a atualização das informações e 
aprofundar os estudos sobre as especifi-
cidades das varas federais, a fim de se 
propor futuras uniformizações.

Os atletas Edésio San-
tos, funcionário da Delta, 
e Cláudia Daniel, servidora 
do NUTEC, vez por outra se 
cruzam em alguma com-
petição e, semanalmente, 
acrescentam novos troféus 
e medalhas às centenas já 
conquistadas e que estão 
espalhados por várias salas 
da Seção Judiciária. 

Recentemente, no dia 
24 de março, ambos cor-
reram a mesma prova: o 
Circuito Adidas de Corrida 
– etapa Outono em Salva-
dor. Os dois levaram o 3º 
lugar nas suas respectivas 
categorias.

Já no nos dias 20 e 21 de abril, dois primeiro lugares foram os prêmios para nos-
sos atletas: Enquanto Cláudia Daniel subia ao lugar mais alto do pódio da 2ª etapa 
do Campeonato Brasileiro de Triathlon, em Brasília, Edésio era ovacionado no topo 
do pódio da 2ª etapa do Fila Night Run, que teve lugar no parque do Aeroclube com 
percurso de 10 Km corridos à noite.

Edésio acabou de levar também o 3º lugar no último domingo, 28 de abril, na cor-
rida Giro no Parque, que percorreu 10 Km no Parque de Pituaçu. Ele esteve, no final 
do ano passado, novamente no pelotão de elite na tradicional Corrida de São Silvestre, 
competindo com mais de 25 mil atletas de todo o mundo. Na prova, Edésio levou 
para casa a medalha de 1º lugar na sua categoria e a de 63º lugar no geral.

Em breve, ele estará na 7ª Maratona do Rio de Janeiro, em 7 de Julho, onde 
pretende fazer bonito correndo os 42 km da prova. Para tanto, conta com a ajuda de 
diversos servidores e magistrados que sempre o apoiam com doações, uma vez que o 
seu salário, infelizmente, não permite que ele custeie todas as viagens, já que Edésio 
não tem qualquer patrocínio.

Já as próximas competições de Cláudia são: a Copa Brasil de Triathlon, em Aracaju 
no dia 4 de maio; a Ironman Brasil 2013 em Jurerê/SC, no dia 26 de maio; a Ironman 
70.3, em Brasília, no dia 25 de agosto; e a Ironman 70.3 em Miami-Flórida, no dia 
27 de outubro.

Mais troféus para as coleções de 
Edésio Santos e Cláudia Daniel

Pro Social informa a 
respeito da Campanha 

de Vacinação
 A campanha de vacinação promovida 

pelo Pro Social, em parceria com o Posto 
de Saúde da Sussuarana, nos dias 8 e 
9 de maio, será gratuita e estendida ao 
público em geral.

 As vacinas a serem administradas 
são: febre amarela, antitetânica, tríplice 
viral e gripe. 

 Em relação à vacina contra gripe, o 
Pro Social informa que ela só será ad-
ministrada em: • Crianças até 2 anos; 
•Gestantes (a partir do 3º mês); •Puér-
pera (até 45 dias); • Trabalhadores da 
Saúde; • Idosos (a partir de 60 anos); 
•Comorbidades (pessoas com doenças 
crônicas: cardíacas, respiratórias, hiper-
tensão, diabetes etc). 

Os portadores de carteiras de vacina-
ção deverão trazê-las para o registro das 
vacinas aplicadas.  

A vacinação será realizada no térreo 
do Forum Teixeira de Freitas na sala do 
antigo posto dos Correios no período 
das 9h as 16h.


