
Aniversariantes
Hoje: Kedes Valério Pereira Lagos 
(Juazeiro), Maiara Alves Silva (Turma 
Recursal) e Ana Claudia dos Santos 
(16ª Vara).

Amanhã: Michele de Araújo e Silva 
Almeida (Feira de Santana), Normélia 
Soares Cotias (3ª Vara), Paulo Marcio 
Rodrigues de Sousa (NUASG), Bruno 
Porangaba Rodrigues (17ª Vara) e Mai-
ran Almeida Salgado Lôbo (12ª Vara).

Domingo: Elaine Lamontagnia Meira 
de Alcântara (2ª Vara), Mauro Maia 
de Santana (Ilhéus), Daniela de Al-
meida Couto Abraim (Vitória da Con-
quista), Silale Gomes de Almeida 
(Bom Jesus da Lapa), Rosangela de 
Jesus Leal Souza (15ª Vara) e Jeane 
Santana dos Santos (NUCOD).

Segunda-feira: Mônica dos Anjos La-
cerda Pena (Vitória da Conquista), El-
ber Alves Matos (Barreiras), Rhanna 
Karen Magalhães de Oliveira (Itabu-
na) e Carla Marques Freire de Carva-
lho (12ª Vara).

Parabéns!
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Primeira Região em 
Revista eletrônica

A Primeira Região em Revista estará, 
em breve, de cara nova! A modernização 
da Revista segue os preceitos do Plano 
de Logística Sustentável (PLS-TRF1) e 
busca atender aos macrodesafios do Po-
der Judiciário, que preconizam a adoção 
de práticas socioambientais sustentáveis 
e o uso de tecnologia limpa.

A nova interface, amigável e de fácil 
navegação, proporcionará à publicação 
mais possibilidades:

• Maior facilidade de indexação e lo-
calização dos conteúdos da Revista por 
palavras-chave nos mecanismos de bus-
ca, como Google, aumentando a visibili-
dade da publicação;

• Facilitação da busca e pesquisa in-
terna de conteúdos divulgados na Revis-
ta, o que só era possível pela consulta 
de arquivo por arquivo, pois o formato 
de publicação era em PDF fechado e em 
Flash;

• Suspensão da utilização da versão 
em Flash que não roda em alguns dispo-
sitivos móveis (celulares e tablets).

O novo formato também promoverá 
economia de recursos financeiros, redu-
zindo o custo de produção e de publica-
ção da Revista de cerca de R$ 40 mil 
para R$ 600,00 por ano.

Fonte: TRF1

Cadastro de Presos do CNJ contribui
para superar crise de segurança

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
apresentou, nesta quarta-feira (28/02), o 
Cadastro Nacional de Presos, que possibi-
lita inédita radiografia do sistema prisional 
do País, importante contribuição do CNJ 
para a sociedade no combate à violência 
e ao avanço do crime organizado.

A sessão extraordinária do CNJ foi 
convocada pela presidente do CNJ e do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, para que fosse apresen-
tada ao ministro da Segurança Pública, 
Raul Jungmann a nova ferramenta de re-
gistro on-line de todos os presos do Brasil.

Ao explicar a operacionalidade e o 
funcionamento do Cadastro, o secretário-
-geral do CNJ, Júlio Ferreira, lembrou 
que adoção do sistema foi uma determi-
nação da ministra Cármen Lúcia no fim 
de 2016 quando ela assumiu a presidên-
cia do CNJ.

As informações do Cadastro serão im-
portantes para a definição de ações e de 
políticas públicas do Poder Judiciário e 
do Poder Executivo. “É um sistema que, 
além de ser um resultado e um produ-
to, é um instrumento valioso como fer-
ramenta de gestão, de planejamento e 
de racionalidade na aplicação dos recur-
sos”, disse Júlio Ferreira.

REGISTRO ÚNICO
PARA CADA PRESO

O Cadastro Nacional de Presos tem 
por base a criação de um número único 
de identificação de cada detento das pri-
sões brasileiras. É o mesmo número para 
todo o País e o registro da passagem do 
preso pelo sistema prisional. É um dado 
que pode ser acessado por autoridades, 
servidores e pelo cidadão de forma on-
-line e em tempo real em qualquer locali-
dade do território nacional, permitindo o 
rastreamento nacional do preso.

O registro permite o acompanhamento 
dos documentos gerados e vinculados ao 
detento: mandados de prisão expedidos, 
mandados de prisão cumpridos, alvarás 
de soltura, contramandados expedidos, 
guias expedidas e certidão de extinção 
de punibilidade. Com a criação de um 
número único em âmbito nacional para 
cada pessoa privada de liberdade, o CNJ 
elimina o risco dos dados divergentes so-
bre os criminosos. “O primeiro problema 
que é resolvido no sistema prisional é 

o da duplicidade de informação”, disse 
Júlio Ferreira.

INSTRUMENTO VALIOSO

De forma consolidada e considerando 
os dados sobre os detentos de todas as 
unidades da Federação, o Cadastro Na-
cional de Presos fornece radiografia valio-
sa e inédita do sistema prisional em uma 
ação apresentada à sociedade em um 
contexto de mobilização de esforços na 
solução da crise de segurança pública.

O sistema, que já possui dados preli-
minares, será concluído no fim de maio, 
quando espera-se que os Tribunais te-
nham finalizado a inserção de todos os 
dados. Até o momento, iniciaram a in-
clusão de informações no cadastro os 
seguintes estados: São Paulo, Paraná, 
Bahia, Santa Catarina, Goiás, Sergipe e 
Amapá, sendo que Roraima concluiu a 
sua parte. 

De acordo com números preliminares 
do Cadastro oriundos dessas unidades 
da Federação, o Brasil possui 41.572 
presos, com a maior parte das pessoas 
cumprindo pena pelo crime de tráfico de 
drogas. Esse quantitativo, no entanto, de-
verá aumentar à medida que os demais 
estados inserirem informações relativas à 
suas respectivas prisões.

Considerando o cronograma para a 
conclusão do levantamento em âmbito 
nacional, Júlio Ferreira disse que o CNJ  
tem atuado de forma intensa na prepa-
ração dos tribunais, com ações de trei-
namento de juízes e servidores do Poder 
Judiciário em cada estado que aderiu à 
montagem do sistema.

Fonte: CNJ

Chaves devem ser 
disponibilizadas à SESEG 

para desinsetização
As unidades dos prédios sede, anexo e 

JEF devem disponibilizar chaves à SESEG 
hoje (02) para a desinsietização que ocor-
rerá amanhã, no Fórum Teixeira de Freitas 
e no Edifício Arx da Costa Tourinho, a partir 
das 8h30. As chaves serão devolvidas na 
segunda-feira, dia 5.

Na oportunidade, será feita pulverização 
com inseticida nas salas e sanitários e redes 
de esgoto. Não devem permanecer pessoas 
nas salas nessa data durante e após o servi-
ço, para evitar mal-estar ou intoxicação.

Alimentos devem ser guardados em em-
balagens bem fechadas em armários (em 
prateleiras altas) ou em geladeiras. É reco-
mendado também deixar as portas internas 
destrancadas.

Último dia para se inscrever no 
Seminário de Gestão da Inovação

Hoje é o último dia para quem quiser 
se inscrever no Seminário de Gestão da 
Inovação, promovido pelo Centro Regio-
nal de Treinamento da Escola de Admi-
nistração Fazendária na Bahia - ESAF/

BA. O evento gratuito será realizado nos 
dias 7 e 8 de março, das 8h30 às 17h30, 
e tem como público-alvo gestores, servi-
dores públicos, professores, estudantes e 
demais cidadãos.

Buscando incentivar a percepção prá-
tica do uso e gestão da inovação, com 
objetivo de dinamizar o Ecossistema de 
Empreendedorismo dentro e fora das or-
ganizações, o seminário será ministrado 
pelos colaboradores Gloria Tellez e Antô-
nio Rocha.

Para obter mais informações e se 
inscrever, acesse o site: http://www.
esaf.fazenda.gov.br/institucional/centros-
-regionais/bahia/seminario-sobre-gestao-
-da-inovacao

O ESAF/BA fica localizado Avenida Je-
quitaia, s/n, Edifício Ministério da Fazen-
da - 4º andar - Comércio, Salvador - BA.


