
Aniversariantes
Hoje: José Eduardo Palmeira de Quei-
roz (NUASG), Renata Bandeira Macha-
do Chaves (20ª Vara), Viviane Campos 
Trevisan (4ª Vara), Liliane Cardoso Co-
trim Vieira (Guanambi), Cristiano Car-
dozo dos Santos (Pró-Social), Gabriel 
de Oliveira Andrade e Marina Paola 
Santana Ribeiro (ambos de Feira de 
Santana). Amanhã: Fabrício Vampré 
de Oliveira Côrtes (NUCGP), Selma 
Barros Coelho (5ª Vara), Tatiana Lopes 
Ceu Dias de Menezes (Vitória da Con-
quista), Geisa de Jesus Santos (Itabu-
na) e Roberto dos Santos Benjoino da 
Silva (Feira de Santana).

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Selo Estratégia em Ação 2018 vai homenagear unidades 
jurisdicionais no 1º grau da Justiça Federal da 1ª Região

Reconhecer varas federais, juizados 
especiais federais, turmas recursais e se-
ções judiciárias que investem na excelên-
cia para o cumprimento das metas estra-
tégicas defi nidas pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Essa foi a motivação do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região ao 
instituir no primeiro grau da Justiça Fede-
ral da 1ª Região, por meio da Portaria Pre-
si 348/2016, o ‘Selo Estratégia em Ação’ 
que tem, dentre seus objetivos, o intuito 
de estimular o conhecimento, a gestão e o 
cumprimento das metas e de promover a 
transparência da gestão judiciária.

Com as categorias Diamante, Ouro, 
Prata e Bronze, o Selo contribui para o 
aprimoramento da prestação jurisdicional 
e constitui-se de logomarca, que poderá 
ser exibida nos portais das seccionais 
agraciadas, e de documentos ofi ciais, 
observados os termos da Resolução CJF 
193/2012, que dispõe sobre a gestão da 
identidade da Justiça Federal.

A honraria premiou, no ano de 2017, 
81 unidades jurisdicionais (varas, juiza-
dos especiais federais e turmas recur-
sais): 10 com o Selo Diamante; 34 uni-
dades com o Selo Ouro, 18 com o Selo 
Prata e 19 receberam o Selo Bronze. Em 
relação às seccionais, à Seção Judiciária 
de Minas Gerais foi oferecido o Selo Dia-
mante por ter sido a que mais pontuou 
em toda a 1ª Região quanto ao cumpri-
mento de metas estratégicas no período 
de janeiro a dezembro de 2016. A Seção 
Judiciária de Goiás recebeu o Selo Ouro 
pela segunda colocação; na terceira po-
sição, a Seção Judiciária do Amapá fi cou 
com o Selo Prata, e a Seção Judiciária de 
Rondônia recebeu o Selo Bronze por ter 
atingido a quarta maior pontuação.

A cada uma das categorias é atribuída 
uma certidão eletrônica distinta, que po-
derá ser impressa e afi xada nos respecti-
vos estabelecimentos. Quanto às Seções 
Judiciárias, o selo Diamante será entre-
gue à seccional que atingir a maior pon-
tuação na Região. Os selos Ouro, Prata e 
Bronze serão oferecidos ao segundo, ter-
ceiro e quarto lugares, respectivamente.

Já em relação às unidades jurisdi-
cionais, a distribuição acontecerá da 
seguinte forma: Diamante às unidades 
que atingirem 100% de cumprimento de 
todas as metas processuais que lhes se-
jam aplicáveis no ano corrente; Ouro às 
que alcançarem 100% de cumprimento 
da Meta 1 e no mínimo 90% das de-
mais (corrente ano); Prata para as que 
obtiverem 90% da Meta 1 e 85% das 
demais (corrente ano) e Bronze para as 
seccionais que atingirem 85% da Meta 1 
e 70% das demais (corrente ano).

Metas e pontuações – As metas es-
tratégicas, defi nidas anualmente no En-
contro Nacional do Poder Judiciário, pro-
movido pelo CNJ, estão relacionadas na 
página da Gestão Estratégica, no portal 
do TRF 1ª Região (www.portal.trf1.jus.
br), e podem acessadas no menu “Insti-
tucional”. Essas metas são acompanha-
das do glossário que estabelece critérios 
e fórmulas de cálculo.

As informações de cumprimento das 
metas estão disponíveis para magistra-
dos e servidores no Sistema de Informa-
ções Gerenciais da Justiça Federal da 1ª 
Região (e-Siest). Em todas as metas, o 
e-Siest indicará a relação de processos 
faltantes para o cumprimento da meta.

Conforme determina a Portaria que 
instituiu o Selo, cabe a cada unidade 
jurisdicional a consulta periódica ao e-
-Siest, o gerenciamento de seu acervo 

e a defi nição de estratégia para cumpri-
mento das metas, podendo, a unidade, 
contar com apoio técnico da Secretaria 
de Gestão Estratégica e Inovação (Secge) 
por meio da Divisão de Estatística (Diest) 
e da Divisão de Planejamento Estratégico 
(Diple). O e-Siest tem enviado mensal e 
automaticamente mensagem eletrônica 
para cada unidade jurisdicional e para 
os gestores estratégicos de metas da 1ª 
Região (Portaria Presi 295/2016) com 
resultados de cumprimento das metas 
relativamente ao mês anterior.

Avaliação e resultado – A apreciação 
será feita pela Comissão Avaliadora do 
Selo Estratégia em Ação, que será presidi-
da pelo gestor estratégico de metas do 1º 
grau de jurisdição da 1ª Região e compos-
ta pela diretora da Divisão de Planejamen-
to Estratégico (Diple), pela chefe da As-
sessoria de Comunicação Social (Ascom), 
pelo assessor da Corregedoria Regional e 
pelo secretário executivo da Coordenação 
dos Juizados Especiais Federais.

Caberá à comissão avaliar os relató-
rios estatísticos dispostos no Sistema de 
Informações Gerenciais da Justiça Fede-
ral da 1ª Região (e-Siest) que compro-
vem o cumprimento das metas; verifi car 
a pontuação alcançada pelas unidades 
jurisdicionais e pelas seções judiciárias; 
aprovar os resultados preliminares re-
ferentes ao processo; responder aos re-
cursos apresentados da publicação dos 
resultados preliminares e homologar o re-

Uma nova reunião para tratar do pla-
nejamento estratégico no âmbito da Se-
ção Judiciária da Bahia acontecerá ama-
nhã, 14, às 13h30, no Auditório Ministro 
Dias Trindade. O evento é promovido pela 
Seção de Modernização Administrativa 
(SEMAD) em vínculo com a Secretaria Ad-
ministrativa (SECAD) e o Comitê Interno 
de Planejamento Estratégico (CIPE).

O encontro visa a avaliar o cumpri-
mento das metas nacionais do Poder Ju-
diciário e da Justiça Federal, efetivando as 
iniciativas estratégicas constantes no pla-
no de ação da Seção Judiciária da Bahia. 
Além de medir a situação do planejamen-
to estratégico da seccional baiana, futu-
ramente, os resultados serão transmitidos 

Pleno do STJ escolhe 
ministros para 

Ouvidoria, Enfam e CJF
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

elegeu na última quarta-feira (8), durante 
sessão administrativa do Pleno, os minis-
tros que exercerão cargos de direção na 
Escola Nacional de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados Ministro Sálvio 
de Figueiredo Teixeira (Enfam), no Con-
selho da Justiça Federal (CJF) e também 
na Ouvidoria do tribunal.

O ministro Og Fernandes foi escolhido 
para o cargo de vice-diretor da Enfam, 
em substituição ao ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, que assumiu em outu-
bro a função de corregedor-geral da Jus-
tiça Eleitoral. Og Fernandes já havia sido 
escolhido em setembro de 2016 para in-
tegrar o conselho superior da Enfam.

O ministro Marco Buzzi foi eleito para 
ser o ouvidor do STJ pelo período de um 
ano, substituindo o ministro Sebastião 
Reis Júnior, que está no cargo desde 
fevereiro de 2017. Buzzi afi rmou que a 
Ouvidoria continuará sendo um canal de 
diálogo disponível a todos.

A ministra Isabel Gallotti foi eleita 
membro efetivo do Conselho da Justiça 
Federal, em substituição ao ministro Be-
nedito Gonçalves. Lembrando sua origem 
na Justiça Federal, declarou-se honrada 
por integrar o Conselho, agradeceu aos 
demais ministros pela confi ança deposi-
tada e disse que espera o apoio de todos 
no exercício das novas funções.

O ministro Sebastião Reis Júnior foi 
escolhido membro suplente do CJF.

Fonte: STJ

ao Tribunal Regional Federal no encontro 
que ocorrerá no fi nal deste mês.

A reunião contará com a presença de 
todos os diretores das unidades de Salva-
dor, assim como das subseções judiciá-
rias de Alagoinhas e da 1ª Vara de Itabu-
na, por meio de videoconferência.

Reunião de planejamento estratégico 
acontece nesta terça-feira, 14

sultado fi nal, que deverá ser divulgado na 
primeira quinzena do mês de fevereiro.

A outorga do Selo Estratégia em Ação 
categoria Diamante será realizada pelo 
presidente do Tribunal e se dará em 
cerimônia pública no mês de março de 
2018. Quanto às categorias Ouro, Prata 
e Bronze, o Selo será encaminhado para 
as unidades agraciadas. O diretor do foro, 
a seu critério, promoverá a solenidade de 
entrega do Selo.

A íntegra da Portaria Presi 348/2016 
está disponível no portal do Tribunal, na 
“Biblioteca Digital”.  (Fonte: TRF1)


