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Cumprimento das Metas da 1ª Região

Nesta opção é possível acompanhar o cumprimento das metas judiciárias por 
meio de dois painéis:

Metas Nacionais e Específicas da JF: mostra o % de cumprimento por meta no 
ano referência. É possível filtrar por Grau, UF e/ou Unidade Judiciária (neste último 
caso, é possível selecionar um conjunto de unidades). Para cada meta é mostrada 
a quantidade de processos de entrada e saída, conforme o caso.

 

Metas da JF da 1ª Região: além do % de cumprimento por meta no ano referên-
cia e da possibilidade de filtros por UF e/ou Unidade Judiciária, é possível filtrar por 
Meta. Selecionando uma meta específica é mostrado um painel com o detalhamen-
to dos dados quanto à quantidade de processos, total e o movimento de entrada e 
saída por mês, e o cumprimento da meta por órgão julgador.

    

Inscrições abertas para oficinas do 
TRF1 em celebração ao Dia das Mães

O TRF1 promove, no dia 7 de maio, 
o evento “A pauta do dia é ser feliz”, em 
homenagem ao Dia das Mães. A celebra-
ção conta com oficinas virtuais durante 
todo o dia, com assuntos que envolvem 
saúde emocional, moda, rotina, maquia-
gem e gastronomia.

Abrindo a programação, a nutricio-
nista e coach Naty Mabel fala sobre o 
tema “Tire o peso da pandemia: Estra-
tégias eficazes para driblar o estresse e 
o ganho de peso sem colocar em risco a 

sua saúde”, em oficina realizada das 9 
às 11hs.

Em seguida, a consultora de imagem 
Jan Amaral conversa sobre moda na ofi-
cina de estilo, das 11 às 12hs.

Na parte da tarde, das 14 às 15hs, 
a personal organizer Carol Frota aborda 
organização e rotinas mais práticas e fun-
cionais. A maquiadora profissional Júlia 
Martins conduz a oficina “Maquiagem 
para o trabalho e como transformá-la 
para usar à noite”, das 15 às 16h30hs.

Encerrando o dia, das 16h30 às 
18h30hs, a sommelier Etiene Carvalho 
compartilha seu conhecimento sobre vi-
nhos e explica como comprá-los de for-
ma adequada.

As vagas para as oficinas são limitadas 
e as inscrições devem ser feitas, até o dia 
30 de abril, pelo e-mail asrep@trf1.jus.br.

Esta matéria está associada ao ODS 3 
(Saúde e Bem-Estar) e 16 (Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes).

SIEL volta a funcionar e requer
novo cadastro para utilização

Por meio do Ofício n.142/2021-CRE/
BA, a Corregedoria Regional do TRE/BA 
informou que o Sistema de Informações 
Eleitorais (SIEL) voltou a operar. A partir de 
agora, os magistrados interessados em uti-
lizar o sistema necessitam, antes, preen-
cher o formulário disponível no site do Tri-
bunal Regional Federal (aqui), objetivando 
o cadastramento e o acesso ao serviço.

O SIEL foi instituído como ferramenta 
da Justiça Eleitoral para acesso aos da-
dos biográficos de cadastro eleitoral, por 
magistrados, membros do Ministério Pú-
blico e delegados de polícia.

É importante ressaltar que os ca-
dastramentos anteriores à atual versão 
não serão aproveitados. Com os novos 
critérios de segurança implantados no 
Sistema, os usuários terão que efetuar 
novo cadastro para acessar a plataforma, 
conforme descrito no Manual do Usuá-
rio Externo, elaborado pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação do TSE.

Esta matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento Eco-
nômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraes-
trutura) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).
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