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Saiba como alcançar as metas 
e garantir o Selo Estratégia em Ação

O Selo Estratégia em Ação foi lançado 
pelo TRF1 com o objetivo de incentivar o 
conhecimento, a gestão e o cumprimento 
das metas estratégicas processuais nas 
unidades jurisdicionais da 1ª Região. 

Mas, para garantir o Selo (que possui 
as categorias Diamante, Ouro, Prata e 
Bronze), é importante conhecer as metas 
do Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal. Assim, cada unidade jurisdicional 
poderá fazer o gerenciamento do seu acer-
vo e definir as estratégias necessárias.

As informações de cumprimento das 
metas estão disponíveis para consulta no 
Sistema de Informações Gerenciais da Jus-

tiça Federal da 1ª Região (e-Siest), que in-
dicará a relação de processos que faltam 
para seu cumprimento (metas-alvo). 

Cabe a cada unidade jurisdicional a 
consulta periódica ao sistema. O e-Siest 
ainda enviará, mensal e automaticamente, 
mensagem eletrônica à cada unidade juris-
dicional e aos gestores estratégicos de me-
tas da 1ª Região (Portaria Presi 295/2016) 
com os resultados de seu cumprimento 
relativamente ao mês anterior. De acordo 
com a Portaria Presi 348/2016, as metas 
estratégicas são classificadas em:

a) metas de acompanhamento contí-
nuo, cuja base de cálculo é variável, pois 
considera os processos distribuídos a cada 
mês, o que implica uma gestão contínua do 
seu percentual de cumprimento, que pode 
oscilar durante o ano;

b) metas com alvo, cuja base de cálcu-
lo sofre pequenas variações durante o ano, 
tendo em vista o sobrestamento e o retorno 
de processos à tramitação mensal, tornan-
do-se metas que podem ser integralmente 
cumpridas antes do término do ano.

Não fique fora desta ação: está na hora 
de ‘vestir a camisa’ e conquistar o Selo!

O Comitê Local de Gestão de Pessoas 
(CG-Pessoas-JF1) foi instituído na Justiça 
Federal da 1ª Região por meio da Porta-
ria Presi 392, de 30 de novembro, quan-
do foram estabelecidos os membros, entre 
magistrados e servidores, que farão parte 
do grupo. Dentre os objetivos do Comitê 
estão a proposta e a coordenação do Pla-

Designados membros do Comitê 
Local de Gestão de Pessoas

no Estratégico Local de Gestão de Pessoas, 
alinhados às diretrizes estabelecidas pela 
Resolução CNJ 240.

O CG-Pessoas-JF1 terá a juíza federal 
Cynthia de Araújo Lima Lopes e o servidor 
Luiz Quaresma de Mello Neto, ambos desta 
Seção Juciciária, entre seus membros.

Servidor com familiar deficiente 
não precisa mais compensar horário
O servidor público federal que tenha 

cônjuge, filho ou dependente com deficiên-
cia de qualquer natureza tem direito a ho-
rário especial no trabalho e não precisará 
compensar o tempo utilizado em auxílio do 
parente. É o que determina projeto de lei, 
de autoria do senador Romário, aprovado 
no Senado e na Câmara e sancionado pelo 
presidente Michel Temer.

Até então, apenas funcionários com 
deficiência tinham direito ao horário espe-
cial sem necessidade de compensação, de 
acordo com o Regime Jurídico dos Servido-
res Públicos da União.

Com a mudança, os funcionários pú-
blicos que têm cônjuges, filhos ou depen-
dentes com algum tipo de deficiência terão 
direito a trabalhar em horário especial para 
o acompanhamento dos familiares em ati-
vidades relacionadas à saúde da pessoa 
com deficiência.

Em 2015, o procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, entrou com uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
questionando o artigo do Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis da União que 
previa esse benefício. Para ele, o fato de 
o horário especial ser reservado apenas 
a parentes com deficiência física era dis-
criminador. 

“Qual seria a justificativa juridica-
mente razoável, racional ou aceitável 
para tornar relevante exclusivamente 
a deficiência física? Inexiste motiva-
ção jurídica idônea a justificar o trata-
mento legislativo privilegiado conferido 
pelo parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 
8.112/1990 à deficiência física, sem 
contemplar as deficiências mental, sen-
sorial ou intelectual, o que configura, 
portanto, violação ao princípio da isono-
mia”, sustenta a ADI. 

Presidente da AJUFE 
critica ataques a Moro 

O presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil, juiz federal Roberto Ve-
loso denunciou os ataques feitos pelos ad-
vogados do ex-presidente Lula contra o juiz 
federal Sérgio Moro. 

Nesta segunda-feira, 12/12, Moro discu-
tiu com Juarez Cirino dos Santos, um dos 
defensores de Lula no processo da Lava-Ja-
to. Os dois elevaram o tom de voz na discus-
são. O advogado afirmou que o juiz Sérgio 
Moro não o respeitava como defensor, e que 
o juiz atuava como "acusador principal".

 "O que aconteceu na audiência de 
Curitiba faz parte da estratégia deliberada 
da defesa do ex-presidente Lula de retirar 
o juiz federal Sérgio Moro da condução do 
processo da Lavajato" afirmou, em nota, o 
presidente da Ajufe.

"Essa tentativa demonstra a ausência 
de argumentos para desconstituir as provas 
juntadas nos autos pelo Ministério Públi-
co".  A nota termina dizendo que Moro tem 
dado um exemplo ao Brasil. “Por isso, da-
mos total apoio ao magistrado condutor da 
Lavajato”, conclui.

Não foi a primeira vez que o juiz Sér-
gio Moro e os advogados do ex-presidente 
discutiram durante as audiências. Desde os 
primeiros depoimentos, a defesa tem feito 
uma série de protestos às perguntas feitas 
pelos procuradores, acusando-os de indu-
zir as testemunhas. A defesa também pe-
diu que aqueles que tivessem assinado um 
acordo de delação premiada com o MPF 
não fossem aceitos como testemunhas. Os 
pedidos foram negados por Moro.

Fonte: CONJUR

Respiração para 
o alívio do estresse 

Sua respiração é uma das suas únicas 
ferramentas para mudar imediatamente o 
seu estado mental. É um dos poucos sis-
temas em seu corpo que é um processo 
inconsciente, e que pode ser consciente-
mente controlado e alterado.

Pesquisas mostram que o estresse faz 
com que a gordura se acumule em torno 
de sua barriga. Ele também prejudica a 
sua saúde, faz com que você fique mal-
-humorado, e afeta sua pele.

Yoga é uma ótima maneira de manter 
o estresse sob controle. Mas há também 
algumas simples técnicas de respiração 
que você pode usar para alívio imediato.

Quanto mais estresse e medo você 
sentir, mais rápida e rasa se torna a sua 
respiração. Mas, como a respiração é 
uma via de mão dupla, você pode usá-la 
para sua vantagem.

Inale pelo nariz e mantenha os om-
bros relaxados. Levantar seus ombros 
faz com que os músculos em torno de 
seus pulmões contraiam, impedindo 
você de realizar seu objetivo principal: 
fazer uma respiração completa.

Na hora de exalar, permita que a sua 
barriga relaxe e deixe fluir suavemente 
para fora a respiração pelo nariz. Respire 
15 vezes desse modo.

Da próxima vez que você estiver em 
uma situação muito estressante, como 
antes de uma reunião ou de um dis-
curso, você pode fazer esse movimen-
to imaginando que toda a ansiedade e 
o medo estão sendo expulsos do seu 
corpo.

Sua
Saúde

NUBES informa sobre 
atestados médicos

Visando ao sigilo médico dos pacientes, 
o NUBES – Núcleo de Bem Estar Social – 
informa que os atestados médicos originais 
devem ser encaminhados pessoalmente ao 
Pro-Social, ou remetidos através de malote, 
para homologação. 

Os atestados médicos não devem ser 
anexados a processos abertos no SEI, uma 
vez que somente os atestados originais se-
rão homologados.

Novos juízes têm módulo 
sobre conciliação

Os 48 novos juízes federais substitutos, 
empossados no último dia 4 de novembro, 
participaram do Módulo XIV do Curso de 
Formação Inicial promovido pela Esmaf de-
nominado “Técnicas de Conciliação”. 

O 14º módulo contou com palestra do 
ministro do STJ Reynaldo da Fonseca com 
o tema: “A Conciliação à Luz do Princípio 
Constitucional da Fraternidade”. Os juízes 
federais da 1ª Região, André Prado Vas-
concelos e Bruno Augusto Santos Oliveira 
também fizeram palestras.

O Curso de Formação Inicial de Ju-
ízes Federais Substitutos da 1ª Região 
teve início em 7/11/2016 e vai até ao dia 
24/2/2017, dividido em 19 módulos.


