
Aniversariantes
Hoje: Leila Macêdo Lessa (Campo 
Formoso), Maria das Graças Gonçal-
ves de Araújo (18ª Vara) e Andrew 
Alves Rodrigues de Souza (Barreiras).
Amanhã: Cláudio José Bonfim da Cos-
ta (NUCGP), Denise Severo Fiscina 
(NUCAF), Luan Lima Fogaça (Gua-
nambi), Tonimarcel Evangelista Melo 
(19ª Vara) e Jorge Assis de Oliveira 
(VIPAC).
Domingo: Marcus Vinicius Santana 
Silva (Turma Recursal).
Segunda-feira: Rommel Robatto (CE-
MAN), Lindomar Querino de Queiroz 
(23ª Vara), Mariana Tiburcio de Oli-
veira (Turma Recursal), Marcos Antô-
nio dos Santos (Feira de Santana) e 
Mario César Baptista de Andrade (Fei-
ra de Santana).

Parabéns!
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Aviso sobre o Natal
dos Terceirizados

“Apenas  50% das Secretarias, 
Núcleos e Setores enviaram suas do-
ações para a comemoração do Natal 
dos terceirizados, assim sendo, na 
próxima segunda-feira, dia 16, a Co-
missão de Ação Social passará nos 
respectivos locais para recolher as 
doações.”

Comissão de Ação Social da SJBA

Inteiro Teor traz 
reportagens que são 

destaques na 1ª Região

O programa Inteiro Teor, produzido 
pela Assessoria de Comunicação do TRF1 
e exibido na TV Justiça e no Youtube/
TRF1, apresenta, neste fim de semana, 
reportagem sobre decisão do TRF1 que 
garantiu a uma pessoa com esquizofrenia 
o direito ao benefício do amparo assis-
tencial. Além de terem que lidar com os 
sintomas da doença e com o preconceito, 
muitas famílias passam por dificuldades 
para obtenção desse benefício e depen-
dem de decisão judicial.

Veja também que o TRF1 confirmou 
o entendimento de que estudantes de 
Medicina, Farmácia, Odontologia ou 
Veterinária não estão sujeitos à pres-
tação do serviço militar obrigatório se 
tiverem concluído o curso antes de 26 
de outubro de 2010, segundo a Lei nº 
12.336/10.

Outra reportagem é sobre o recém-
-lançado anuário da Justiça Federal 
2020, que apresenta uma radiografia 
da primeira instância e dos cinco TRFs. 
Com base nesses dados, é possível pen-
sar em alternativas para melhor atender 
ao cidadão.

O programa vai ao ar na TV Justiça no 
sábado, 14 de dezembro, às 11h, e será 
reprisado no domingo, dia 15 de dezem-
bro, também às 11h. Após a exibição na 
TV, o Inteiro Teor fica disponível no canal 
do TRF1 no YouTube.

Fonte: TRF1

Comitê Técnico de Aperfeiçoamento e Pesquisa 
do Conselho Nacional de Justiça define 

prioridades de formação para 2020

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
reuniu os membros de seu Comitê 
Técnico de Aperfeiçoamento e Pesqui-
sa (CTAP), na noite de segunda-feira 
(9/12), para tratar dos resultados do 
Plano Nacional de Aperfeiçoamento 
(PNA) e Pesquisa para os Juízes Fe-
derais referentes ao ano base 2018. 
Ainda foi discutida a necessidade de 
atualização dos indicadores deste pla-
no, em atendimento à Resolução n. CJF 
2013/00233, que dispõe sobre a sua 
criação. 

O Centro de Estudos Judiciários (CEJ) 
do CJF apresentou o relatório da análi-
se dos indicadores do Plano, bem como 

o ciclo de coleta 
de dados referen-
tes ao ano-base 
2019. 

Outro tema 
de destaque foi 
a elaboração/
alinhamento do 
projeto pedagógi-
co das Escolas de 
Magistrados Fe-
derais ao Planeja-
mento Estratégico 

do Conselho. Os magistrados ainda dis-
correram sobre o calendário de ações a 
serem realizadas pelo CEJ em 2020 e a 
sobre realização de ações nacionais de 
formação em parceria com as Escolas de 
Magistrados Federais.

Com vistas à capilaridade e uniformi-
zação dos entendimentos, também foi 
aventado que as regiões promovam cur-
sos e, a partir dos resultados, disponibi-
lize as ministrações a outras unidades da 

Justiça Federal, de forma presencial ou 
em vídeos.

Os membros do CTAP ainda apresen-
taram sugestões de cursos a serem rea-
lizados de acordo com novos normativos 
do Conselho Nacional de Justiça, a exem-
plo da Resolução 287/2019, que estabe-
lece procedimentos do Poder Judiciário 
para o tratamento de pessoas indígenas 
no sistema prisional, para aperfeiçoar o 
entendimento dos juízes em relação a no-
vos temas.

2020

A próxima reunião presencial do 
CTPA está prevista para a primeira quin-
zena do mês de fevereiro, quando en-
tão serão definidos os novos indicadores 
do PNA. É importante destacar, ainda, 
que em março acontecerá a indicação 
dos novos integrantes do comitê, com 
a possibilidade de recondução de seus 
membros.

Fonte: CJF


