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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia
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Seção Judiciária da Bahia. Fotos, distribuição, 
revisão e impressão: Setor de Comunicação 
Social. Encarregada: Rita Miranda. Diagra-
mação e redação: Rodrigo Sarmento Silva dos 
Santos. Tiragem: 4 exemplares. Telefones: 
(71) 3617-2616 Endereço: Av. Ulysses Gui-
marães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: 
portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

15/10/09 - Restaurante da Seção 
Judiciária é reaberto - Foi reaberto 
nesta terça-feira, 13/10, o restaurante 
da Justiça Federal após reforma que 
ampliou o espaço em 50%, com mu-
dança também na empresa que admi-
nistrará o local.

Por uma feliz coincidência, a reaber-
tura do espaço coincidiu com a abertu-
ra oficial da Correição Geral Ordinária 
na Seção Judiciária da Bahia. Após a 
solenidade de instalação da correição 
e da reunião entre o corregedor-geral 
Olindo Herculano de Menezes com os 
juízes federais da Casa, magistrados e 
servidores se juntaram para a primeira 
refeição no novo Restaurante Cristal.

O diretor do Foro, juiz federal An-
tonio Oswaldo Scarpa, fez um breve 
registro da reabertura do espaço, lem-
brando que a reforma do restaurante 
teve início na gestão do juiz federal 
Carlos d’Ávila Teixeira à frente da Di-
reção do Foro, quando foi formalizado 
o contrato com a Caixa Econômica 
Federal para ampliação da agência 
da Caixa, tendo como contrapartida 
o aumento das áreas destinadas ao 
Pro-Social, NUCOI e Restaurante. Du-
rante a gestão do juiz federal Paulo Pi-
menta, as obras tiveram início e agora 
chegam ao final cabendolhe a inaugu-
ração desta etapa.

O magistrado agradeceu pelo es-
forço de toda a equipe de servidores 
envolvida no trabalho, parabenizando 
a todos na pessoa da diretora do Nú-
cleo de Administração de Serviços Ge-
rais, Isabel Cristina Lemos de Souza. 
Frisou o diretor do Foro que o espaço 
do restaurante tem função integradora 
dentro do ambiente da Justiça Federal 
como um local de encontros entre os 
servidores, sendo de grande importân-
cia também devido ao fato de estar a 
Seção Judiciária localizada distante do 
centro de Salvador, afastada, portanto 
de outros restaurantes.

O Grupo Salve Salve Simpatia, for-
mado pelos servidores Águido Barreto, 
Zacarias Vitorino, Manoel Paim, João 
Motta e Mauro Guilherme deram um 
toque artístico à reabertura com a exe-
cução de um repertório de chorinhos 
e MPB ao vivo que encantou a todos.
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CNJ lança Portal de Boas
Práticas do Poder Judiciário

As práticas de sucesso adotadas pe-
los tribunais brasileiros poderão ser co-
nhecidas e reaplicadas em todo o País. 
A partir da criação do Portal de Boas 
Práticas do Poder Judiciário pela Portaria 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
nº 140/2019, publicada nessa quinta-
-feira (26/9), os órgãos poderão inscre-
ver as iniciativas positivas que servirão 
de modelo para melhoria da gestão e da 
prestação jurisdicional.

De acordo com o normativo, as boas 
práticas serão publicadas no Portal CNJ 
após processo de cadastramento em 
formulários eletrônicos disponibilizados 
no site, análise pela equipe técnica do 
Departamento de Gestão Estratégica 
(DGE) do Conselho e posterior aprova-
ção pelo Plenário do CNJ. A criação do 
Portal atende também à determinação 
da Resolução CNJ 198/2014, que pre-
vê a promoção, a divulgação e o com-
partilhamento das práticas de sucesso. 
O objetivo, além de divulgar iniciativas 
vitoriosas entre tribunais, magistrados e 

servidores, é incenti-
var que tais ações se-
jam compartilhadas e 
replicadas.

De acordo com o 
secretário especial 
adjunto da Secretaria 
de Programas, Pes-
quisas e Gestão Estra-
tégica (SEP) do CNJ, 
Carl Smith, a criação 
do portal permitirá a 
construção colaborati-
va de soluções criati-

vas para melhor aproveitamento dos re-
cursos disponíveis. “Ao criar um portal 
de boas práticas, trilhamos o caminho 
de encontrar soluções para os nossos 
problemas identificando e divulgan-
do iniciativas positivas e criando um 
ambiente de inovação no Poder Judici-
ário. Assim, podemos resolver proble-
mas de maneira criativa, sem seguir a 
fórmula clássica de realizar mais gas-
tos”, explicou.

Para serem admitidas, as propostas 
de boas práticas deverão seguir alguns 

critérios, como eficiência, qualidade, 
criatividade, exportabilidade, satisfação 
do usuário, alcance social e desburocra-
tização. Além disso, as iniciativas se-
rão reunidas em doze eixos temáticos: 
Produtividade Judicial, Eficiência Ope-
racional e Administrativa, Gestão Orça-
mentária, Transparência, Planejamento 
e Gestão Estratégica, Sustentabilidade 
e Acessibilidade, Gestão de Pessoas, 
Governança de Tecnologia da Informa-
ção e da Comunicação, Conciliação e 
Mediação, Combate à Violência Domés-
tica, Sistema Carcerário, Execução Pe-
nal e Medidas Socioeducativas, Acesso 
à Justiça e Cidadania. Serão admitidas 
práticas implementadas há no mínimo 
um ano, a partir da data de seu cadas-
tramento.

Para cadastrar uma prática no Portal, 
o representante do órgão utilizará o mes-
mo login e senha do Sistema Corporativo 
do CNJ e preencher os campos solicita-
dos no formulário eletrônico. Para confe-
rir o Portal, acesse: https://boaspraticas.
cnj.jus.br/portal

Fonte: CNJ

Aniversariantes
Hoje: Aroldo Aparecido de Andrade 
(Campo Formoso), João Marcelo de 
Souza Oggioni (NUCGP), Nara Pere-
grino de Carvalho (Irecê), Danilo Cos-
ta Sousa (6ª Vara), Anselmo Martins 
Miranda Neto (NUCJU) e André Luis 
Santos do Amor Divino (VIPAC). 

Amanhã: Luiz Antonio Guimarães Ma-
chado (NUASG), Guilherme dos San-
tos Dias (NUCJU), Valdir Lima Alves 
(VIPAC) e Jandson Luís Sampaio de 
Almeida (Viverde).

Parabéns!


