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Aniversariantes
Hoje: Ana Claudia Xara Gonçalves (12ª Vara), Joaldo Guimarães Simões (9ª 
Vara), Paulo César Paranhos de Castro (21ª Vara) e Janaína Sousa Bomfim 
(Paulo Afonso). Amanhã: Delmo Agnelo Loureiro Vasconcelos (Itabuna) e Zinei-
de Alves Tupina (Juazeiro).  

Parabéns!

Dias parados por greve de servidor 
devem ser descontados, exceto se 
houver acordo de compensação

O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão desta quinta-feira 
(27/10) o julgamento do RE 693456, com repercussão geral reconhecida, que 
discute a constitucionalidade do desconto dos dias paradas em razão de greve 
de servidor. Por 6 votos a 4, o Plenário decidiu que a administração pública deve 
fazer o corte do ponto dos grevistas, mas admitiu a possibilidade de compensação 
dos dias parados mediante acordo. Também foi decidido que o desconto não po-
derá ser feito caso o movimento grevista tenha sido motivado por conduta ilícita 
do próprio Poder Público.

Ao final do julgamento foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral: "A 
administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decor-
rentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da 
suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em 
caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a 
greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público". Há pelo menos 126 
processos sobrestados (suspensos) à espera dessa decisão.

Fonte: STF

Instituído o Selo Estratégia em Ação no 1º Grau 
da Justiça Federal da Primeira Região

Foi instituído no primeiro grau da Jus-
tiça Federal da 1ª Região, por meio da 
Portaria Presi 348/2016, o Selo Estra-
tégia em Ação, com vistas ao reconhe-
cimento da excelência no cumprimento 
de metas estratégicas processuais às 
unidades jurisdicionais do primeiro grau 
da Justiça Federal da 1ª Região (Seções 
Judiciárias, Varas, Juizados Especiais 
Federais e Turmas Recursais).

Conforme o documento, assinado 
pelo presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, desembargador fe-
deral Hilton Queiroz, o Selo tem, dentre 
seus objetivos, a finalidade de incentivar 
o conhecimento, a gestão e o cumpri-
mento das metas estratégicas nas uni-
dades de 1º Grau, bem como de contri-
buir para o aprimoramento da prestação 
jurisdicional.

Categorias – O Selo compreende-
rá as categorias Diamante, Ouro, Prata 
e Bronze e será concedido a unidades 
jurisdicionais e à Seção Judiciária, con-
sideradas em conjunto a Sede e as res-
pectivas Subseções, nos termos da Por-
taria. A cada uma das categorias será 
atribuída uma certidão eletrônica distin-
ta, que poderá ser impressa e afixada 
nos respectivos estabelecimentos.

Em relação às Seções Judiciárias, o 
selo Diamante será entregue à seccio-
nal que atingir a maior pontuação na 
Região. Os selos Ouro, Prata e Bronze 
serão entregues ao segundo, terceiro e 

quarto lugares, respectivamente. Já em 
relação às unidades jurisdicionais, a dis-
tribuição será da seguinte forma:

Diamante: será outorgado para aque-
las unidades que atingirem 100% de 
cumprimento da Meta 1 e às demais 
metas processuais que lhes sejam apli-
cáveis no ano corrente;

Ouro: para aquelas que atingirem 
100% de cumprimento da Meta 1 e no 
mínimo 90% das demais (corrente ano);

Prata: para as que atingirem 90% da 
Meta 1 e 85% das demais (corrente ano);

Bronze: para as seccionais que atin-
girem 85% da Meta 1 e 70% das de-
mais (corrente ano).

Metas e pontuações – As metas estra-
tégicas, definidas anualmente no Encon-
tro Nacional do Poder Judiciário, realizado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
são relacionadas na página da Gestão Es-
tratégica no portal do TRF da 1ª Região 
(www.portal.trf1.jus.br) e disponíveis no 
menu “Institucional”. Elas estão acompa-
nhadas do Glossário que estabelece crité-
rios e fórmulas de cálculo.

O cumprimento das metas é identifi-
cado por semáforos com cores específi-
cas: azul, verde, amarelo e vermelho.

Nos casos em que as metas são di-
vididas em mais de um item de análi-
se, cada item será avaliado individu-
almente.

Margem
da Palavra

Outubro rosa

Graças à campanha do Outu-
bro Rosa, eu não entrei nas esta-
tísticas do câncer.

Depois da campanha de 
2010, já em novembro daquele 
ano procurei os serviços médi-
cos para realizar meus exames 
de prevenção como sempre faço 
anualmente. 

Por sentir um pequeno des-
conforto no estômago, a médica 
achou por bem realizarmos exa-
mes mais detalhados também 
no aparelho digestivo, tendo sido 
encontrado um pólipo de 3mm,  
imediatamente retirado pela 
equipe médica e encaminhado 
para biópsia. Em dezembro rece-
bi o resultado acusando maligni-
dade, foi um susto! Mas o achado 
não era câncer ainda.  Era o co-
meço de cuidados especiais para 
maior qualidade de vida e poder 
dizer que estou na estatística das 
mulheres que se cuidam e estão 
vivas com muita saúde. 

Ainda bem que existe esta 
campanha para nos relembrar do 
amor próprio!

Obrigada ao JFH, por também 
abraçar esta campanha.

Márcia Rodrigues – Servidora da Secad/BA.

Avaliação e resultado – A avaliação 
será feita pela Comissão Avaliadora do 
Selo Estratégia em Ação, que será com-
posta pela diretora da Divisão de Plane-
jamento Estratégico (Diple), pela chefe 
da Assessoria de Comunicação Social 
(Ascom), pelo assessor da Corregedoria 
Regional e pelo secretário executivo da 
Coordenação dos Juizados Especiais Fe-
derais.

Caberá à comissão avaliar os re-
latórios estatísticos que comprovem 
o cumprimento das metas; verificar a 
pontuação alcançada pelas unidades ju-
risdicionais e pelas Seções Judiciárias; 
aprovar os resultados preliminares re-
ferentes ao processo; responder aos re-
cursos apresentados da divulgação dos 
resultados preliminares e homologar o 
resultado final.

A lista do resultado preliminar deverá 
ser divulgada na primeira quinzena do 
mês de fevereiro. Juízes federais titula-
res ou no exercício da titularidade das 
unidades jurisdicionais e os diretores 
de foro das Seções Judiciárias poderão 
apresentar recurso no prazo de cinco 
dias a partir da data de divulgação do 
resultado. A comissão avaliadora terá 
cinco dias para responder aos questio-
namentos encaminhados.

A íntegra da Portaria Presi 348/2016 
está disponível no portal do Tribunal, em 
“Avisos”.

Fonte: TRF1

Visão estratégica 
da Justiça Federal

Atendendo à necessidade 
de ampla divulgação de con-
ceitos que envolvem o Plane-
jamento Estratégico do TRF1 
2015/2020, o Justiça Fede-
ral Hoje tem publicado mate-
rial com conceitos que dizem 
respeito à missão, visão, valo-
res e metas sobre o tema.

Na edição de n. 4.630, 
que circulou em 27/10/2016 
foi publicado o cartaz con-
tendo a Missão da Justiça 
Federal.

Hoje, estamos publicando 
o cartaz da Visão para dar co-
nhecimento e compreensão 
do Planejamento Estratégico 
da Justiça Federal.


