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Aniversariantes
Hoje: Laís Pacheco de Lima Doura-
do (10ª Vara), Joao Virgilio Mendes 
(NUMAN), Obede Pinheiro dos San-
tos (21ª Vara) e Dorislei Sousa Nova-
to Lauton (NUCGP).

Amanhã: Romerio Couto Miranda 
(Feira de Santana), Fernanda Cardo-
so Tourinho Aguiar (9ª Vara), Sebas-
tião Jardim Bitencourt (Alagoinhas), 
Estevão Viana Queiroz (Vitória da 
Conquista) e João Victor Caires Sou-
za Braga (Teixeira de Freitas).

Domingo: Daniela Barretto Santos 
(Feira de Santana), Fabio Alexandre 
Leite Borba (Paulo Afonso), Karine 
Vitoria Lima de Oliveira (17ª Vara) e 
Mateus Santos da Silva (13ª Vara).

Segunda-feira: Katia Victor Alves (5ª 
Vara), Carmen Valéria Boulhosa Do-
minguez dos Santos (8ª Vara), An-
derson Santos da Conceição (Feira 
De Santana), José Marcelo da Silva 
(Irecê), Daniele Vitoria Reis Silva (5ª 
Vara) e Rebeca Almeida Fernandes 
(Vitória da Conquista).

Parabéns!

Instituído o Sistema de Governança
e Gestão da Justiça Federal da 1ª Região

Rede de Inteligência da 1ª Região 
promove debate sobre Sistema de 

Interoperabilidade proposto pelo CNJ
A reunião da Rede de Inteligência da 

1ª Região (REINT1) dessa terça-feira, 
dia 13, contou com a participação da 
juíza federal em auxílio à Presidência 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Lívia Cristina Marques Peres (SJAP), 
convidada a explanar sobre o sistema 
de interoperatividade do CNJ para im-
plantação semiautomática de bene-
fícios de prestação continuada após 
sentença judicial. O sistema suscitou 
questionamentos por meio de nota téc-
nica formulada por magistrados da Sec-
cional do DF.

O tema foi apresentado há duas se-
manas pelo juiz federal em auxílio à 
Presidência e coordenador do Núcleo 
de Gestão de Precedentes (Nugep), Ro-
berto Carvalho Veloso, durante reunião 
da Rede. O objetivo era subscrever uma 
nota técnica dos Centros de Inteligência 
dos estados de Alagoas, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e São Paulo em apoio 
ao sistema. Pelo projeto do CNJ, a inte-
roperatividade dar-se-á entre sistemas do 
Judiciário e do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) para acelerar o cum-
primento de sentença sobre benefícios de 
prestação continuada, o BPC.

Juízes da SJDF apresentaram nota 
técnica ao CNJ externando preocupação 
com o projeto em andamento, no formato 

apresentado, pelo fato de o sistema atri-
buir mais funções a servidores e magis-
trados que atuam nos Juizados Especiais 
Federais, que já têm grande carga de 
trabalho devido à alta demanda e à falta 
de recursos humanos, especialmente em 
razão de o Distrito Federal figurar como 
Foro Nacional.

Eles destacaram na nota o receio de 
onerar ainda mais o Judiciário Federal 
com atribuições que são claramente do 
Executivo.

A juíza Lívia Peres esclareceu que a 
proposta do CNJ é, por meio da automa-
ção, fazer a remessa de metadados do 
Judiciário, com informações detalhadas 
das sentenças, para o sistema eletrônico 
do INSS, de modo que a prestação ju-
risdicional no Direito Previdenciário seja 
mais efetiva. “É uma ferramenta para 
nos ajudar e não para nos atrapalhar. É 
um trabalho conjunto. Vamos pensar no 
CNJ como um indutor da política do Ju-
diciário Nacional, mas também no sen-
tido de ser um órgão que pode colaborar 
com os tribunais, com a efetividade da 
jurisdição”.

Magistrados e demais interessados 
em participar do encontro podem enca-
minhar manifestação para o e-mail nu-
gep@trf1.jus.br.

Veja os destaques
do Inteiro Teor deste 

fim de semana
A pandemia do novo coronavírus trou-

xe muitos ensinamentos, como manter o 
distanciamento social – o que ressaltou 
ainda mais o papel agregador da inter-
net. Mas, no Brasil, muitas pessoas têm 
grande dificuldade de acesso aos servi-
ços on-line.

Um exemplo foi o que ocorreu no 
Pará, quando um grupo indígena perdeu 
o prazo de inscrições para o processo 
seletivo da Universidade do estado por-
que eles não sabiam que só era possível 
fazer pela internet. Inconformados, os 
índios procuraram a Justiça, e o TRF1 
determinou a participação deles no pro-
cesso.

Além dessa reportagem, outro des-
taque do Inteiro Teor é o que trata da 
condenação de um ex-funcionário dos 
Correios por improbidade administrati-
va, após ele ter se apropriado de mais 
de R$ 50 mil de uma agência em Minas 
Gerais.

Esse programa também fala sobre a 
aposentadoria especial. Nossa reporta-
gem explica o que é o benefício – que 
tem feito inúmeros segurados do INSS 
buscarem a Justiça Federal para fazer jus 
à concessão desse benefício.

O Inteiro Teor é uma produção da As-
sessoria de Comunicação Social do TRF1 
e vai ao ar aos sábados, às 11h, na TV 
Justiça, com reprise aos domingos no 
mesmo horário. Após a exibição no fim 
de semana, o programa fica disponível 
no YouTube do TRF1.

Fonte: TRF1

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF1), desembarga-
dor federal I’talo Mendes, instituiu, no dia 
7 de outubro, por meio da Resolução Presi 
11416629, o Sistema de Governança e 
Gestão da Justiça Federal da 1ª Região, 
aprovado pelo Conselho de Administração 
na sessão do dia 1º de outubro.

A minuta do Sistema de Governança 
e Gestão da Justiça Federal da 1ª Re-

gião foi aprovada 
na 15ª Reunião 
de Análise da Es-
tratégia, promo-
vida pelo Comitê 
de Gestão Estra-
tégica Regional 
da JF1 (CGER-
-JF1). Ela foi 
fundamentada no 
Referencial Bási-
co de Governan-
ça do Tribunal de 
Contas da União 
(TCU) para a ad-

ministração pública federal, explicou a 
diretora da Divisão de Planejamento e 
Monitoramento da Estratégia (Diple), 
Maria Carolina de Souza Ribeiro, na 
ocasião do encontro.

Além do Referencial Básico de Go-
vernança do TCU, o normativo conside-
rou para instituir o referido Sistema: os 
Acórdãos TCU 1.273/2015, 588/2018 
e 2.699/2018, que apresentaram os 
resultados dos levantamentos de gover-
nança e gestão realizados pelo TCU em 
2015, 2017 e 2018, respectivamente; 

o Acórdão 8.763/2016 TCU–2ª Câma-
ra, que aprovou as contas da Justiça 
Federal da 1ª Região relativas ao exercí-
cio de 2014, mas apontou oportunida-
des de melhoria; a Resolução CJF 400, 
que instituiu o Índice de Governança da 
Justiça Federal, aplicado anualmente, e 
os resultados alcançados pelos órgãos 
da 1ª Região; o Guia de Governança e 
Gestão da Justiça Federal, cuja minuta 
de Resolução CJF 0132232 foi aprova-
da na sessão daquele Conselho no dia 
10/08/2020; que as considerações e 
sugestões recebidas de magistrados e 
servidores da 1ª Região em virtude de 
consulta pública nos autos do proces-
so nº 0002985-32.2020.4.01.8000 
foram analisadas pela Secretaria de 
Governança e Gestão Estratégica; a 
aprovação pelo Comitê de Gestão Estra-
tégica Regional da Justiça Federal da 1ª 
Região – CGER-JF1 na 15ª Reunião de 
Análise da Estratégia e a necessidade de 
aprimorar a governança e a gestão no 
âmbito da 1ª Região.

A Resolução Presi 11416629 já está 
em vigor e pode ser conferida na íntegra 
no link: https://bit.ly/3nWZ8MR

Inscrições para o curso 
“Conhecendo o Design 
Thinking” vão até hoje

Termina hoje, dia 16 de outubro, o 
prazo para as inscrições do curso “Co-
nhecendo o Design Thinking”, promovido 
pelo Centro de Desenvolvimento e Aper-
feiçoamento de Servidores da 1ª Região 
(Cedap), nos dias 23, 26, 27, 28 e 29 
de outubro, das 14h às 17h. O treina-
mento na modalidade on-line ao vivo é 
voltado, preferencialmente, para gestores 
do TRF1.

Com 24 vagas e 15h de carga-horária 
(válidas para o cômputo das horas geren-
ciais obrigatórias), o curso será ministra-
do via aplicativo Teams e plataforma co-
laborativa Miro pela auditora federal de 
Controle Externo do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Carla Ribeiro da Motta.

Para se inscrever no treinamento 
acesse a página da Unicorp no portal do 
TRF1 no link: https://bit.ly/2WyRNHH, 
onde também está disponível todo o pro-
grama do curso. Participe!

Para outras informações, envie e-mail 
para: sedup@trf1.jus.br.
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