
Aniversariantes
Hoje: Reynaldo Augusto do Patrocínio 
Neto (Alagoinhas), Ricardo da Silva 
Mota (Eunápolis), Leonardo Carvalho 
Pinto (Jequié), Rita de Cássia Oliveira 
Araújo (18ª Vara), Isaac Rocha Nunes 
(Bom Jesus da Lapa), Adrielly Perei-
ra de Almeida (Feira de Santana), 
Emanuel Lucas de Abreu e Silva (11ª 
Vara), Kaio Lincoln Souza Cavalcante 
(Barreiras) e Luzigleyson Cerqueira de 
Sena (23ª Vara).

Amanhã: André Luiz Limoeiro Carvalho 
(Itabuna), Rodrigo Gonçalves (2ª Vara) 
e Patrícia Pereira dos Santos (PAB).

Domingo: Lucileide Gama Lima Oliveira 
(Paulo Afonso), José Joaquim Medrado 
Neto (NUCJU), Thiago Valério de Frei-
tas (Vitória da Conquista) e Sergio Pe-
reira Assunção (Bom Jesus da Lapa).

Segunda-feira: José Eduardo Palmeira 
de Queiroz (NUASG), Renata Bandei-
ra Machado Chaves (20ª Vara), Vivia-
ne Campos Trevisan (4ª Vara), Liliane 
Cardoso Cotrim Vieira (Guanambi), 
Cristiano Cardozo dos Santos (Pró-
-Social), Gabriel de Oliveira Andrade 
e Marina Paola Santana ribeiro (am-
bos de Feira de Santana).

Parabéns!

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, dis-
tribuição, diagramação, revisão e impressão: 
Setor de Comunicação Social. Encarregada: Rita 
Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos San-
tos. Estagiária de jornalismo: Joyce Melo Matos. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-
2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guima-
rães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.
trf1.jus.br/sjba  E-mail: jfh@trf1.jus.br.
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Comitê de Gestão do Conhecimento realiza 
reunião e busca intensifi car divulgação

de plano estratégico e suas ações

Apresentação de
monografi a adiada

para o dia 23

A SEDER informa que a apresentação 
de monografi as, que seria realizada hoje, 
foi transferida para o próximo dia 23, 
em virtude da fi nalização do 8ª Encontro 
Anual de Diretores da Seção Judiciária 
da Bahia. O tema de hoje seria “Implan-
tação do Processo Administrativo Eletrô-
nico da Justiça Federal na Bahia: Redu-
ção do Tempo Processual e dos Custos 
de Impressão”. 

As apresentações de Monografi as 
de Bolsas de Estudo e Pós-graduação e 
Mestrado, que vem acontecendo desde 
o último dia 8, na Sala de Treinamen-
to desta Seccional, prosseguiram ontem 
com a exposição dos seguintes temas: 
“As Vantagens da Adoção do Sistema 
de Registro de Preços na Administração 
Pública Federal”, “Responsabilidade Ci-
vil do Estado por Condutas Omissivas: 
Hipóteses e Teorias” e “O Desafi o da Ex-
ploração Sustentável do Patrimônio no 
Município de Salvador: O Direito Funda-
mental à Inclusão Identitária.”

O Comitê de Gestão do Co-
nhecimento desta Seccional 
(COGECOM/BA) reuniu-se no 
dia 27 de outubro, no Auditó-
rio Ministro Dias Trindade, para 
discutir o planejamento estraté-
gico e suas ações nesta Seccio-
nal. Dentre os assuntos abor-
dados, foram apresentadas as 
difi culdades enfrentadas pelo 
Comitê da Bahia e as formas 
que o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) poderia 
colaborar na busca por solu-
ções e consequente melhoria.

No período da manhã, a reunião con-
tou com a participação do responsável pelo 
COGECOM em nível do TRF1, Márcio Al-
buquerque, e com o mentor da Gestão de 
Conhecimento no mesmo Tribunal, Fernan-
do Fukunaga. No período vespertino, eles se 

reuniram com o Comitê local de Gestão do 
Conhecimento. Fizeram-se presentes os se-
guintes servidores: Luiz Quaresma (NUCRE), 
Fabrício Vampré (SECAP), Patrícia Menezes 
(18ª vara), Jacqueline Sales (NUTEC), Edu-
ardo Santiago (SEMAD), Adriana Abbehusen 
(SEPAG), Valtercília Cardoso (SEDER), Myrtô 
Magalhães (SEBIB), Luzineide Oliveira (SE-
BIB) e Gésner Braga (DIREF).

O supervisor da Seção de Modernização 
Administrativa (SEMAD), Eduardo Santia-
go, explicou que a Justiça Federal tem um 
plano estratégico no qual defi ne suas me-
tas e os caminhos para alcançar seus ob-
jetivos, num período entre 2015 a 2020.

As seções judiciárias vinculadas ao 
TRF1 têm a obrigatoriedade de estrutu-
rar um comitê com o propósito de acom-
panhar três vezes ao ano a evolução da 
seccional em relação ao cumprimento das 
metas e ao plano estabelecido. As metas, 

em geral, se referem à área ju-
diciária. “No caso das reuniões 
do comitê, vamos identifi cando 
e tentando discutir quais são as 
difi culdades para cumprir de-
terminadas metas, pensando as 
ações que devem ser empreen-
didas para atingi-lás”, informa 
Santiago. O COGECOM/BA é 
coordenado pela supervisora da 
SEBIB, Luzineide Oliveira.

O comitê local tem realizado 
ações para intensifi car a divul-
gação e implementação do pla-

najemento estratégico na Seção Judiciária 
da Bahia, que existe desde 2015,  “A di-
vulgação se daria encaminhando men-
salmente para as varas a situação das 
metas, inclusive porque existe uma pre-
miação com selos de ouro, prata e bron-
ze que são concedidos ao fi nal do ano. 
Outra ação que está sendo promovida é o 
chamado ‘Diálogos de Gestão’. Já houve 
palestras sobre planejamento estratégico 
e gestão de projetos. Esses diálogos fo-
ram também uma forma de divulgação do 
planejamento estratégico. Há ainda uma 
cartilha elaborada pelo TRF1, disponível 
tanto no portal daquela Corte, quanto 
nesta Seccional, em ‘Institucional’, ‘Ges-
tão Estratégica’”, explica Eduardo.

Na segunda (13), a palestra “Diálogos 
de Gestão” abordará os processos de tra-
balhos. Na sexta (17), o tema será ges-
tão de riscos. Na terça-feira (21), tratará 
de sustentabilidade.

Saiba como receber
em seu e-mail

a movimentação
de processos no PJe
Você sabia que o PJe possui uma fun-

cionalidade que permite ao usuário cadas-
trado receber em, seu e-mail, informações 
a respeito da movimentação de determi-
nado processo? Esta ferramenta é o Push.

Para o usuário interno cadastrar proces-
so basta acessar o menu “Processo/Outras 
ações/Incluir no push”, digitar o número do 
processo e clicar no botão “Incluir”.

Já para o usuário externo, como ad-
vogados, pode-se incluir todos os seus 
processos no push automaticamente. No 
primeiro acesso ao sistema, na página de 
complementação de seu cadastro, ou no 
menu “Confi guração/Pessoa/Advogado/
Alteração de dados cadastrais”, basta o 
usuário selecionar o campo “Incluir pro-
cessos no Push automaticamente”.

Existe ainda a possibilidade de o ad-
vogado ou o procurador incluir processos 
manualmente. Para tanto, o usuário terá 
que acessar o menu “Processo/Outras 
ações/Incluir no push”, digitar o número 
do processo e clicar no botão “Incluir”.

Fonte: TRF1


