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Aniversariantes
Ontem: Wagner Leandro da Silva (Ire-
cê), Luciano Souza de Jesus (Jequié), 
Taise Silva Rocha (Turma Recursal) e 
Emilia Victoria Silva da Rocha (19ª 
Vara). Hoje: Luiz Quaresma de Mello 
Neto (Nubes), Selma dos Santos Ve-
lame (1ª Vara), Fernando Antonio 
Sousa Peleteiro (Feira de Santana), 
Gracieli Araújo de Souza (Nucaf), Da-
nilo Cesar Lima Barros (Guanambi) e 
Caroline Moura Menezes (11ª Vara). 
Amanhã: Jadson de Mesquita Serra 
(21ª Vara).

Parabéns!

Assista às palestras
do Enastic Justiça 

Federal pelo YouTube

Se você perdeu o Enastic Justiça Fe-
deral ou gostaria de rever o evento, saiba 
que ele está disponível no canal do Ju-
diciário Exponencial no YouTube. O En-
contro Nacional de Tecnologia, Inovação 
e Cultura (Enastic) da JF em 2020 foi 
promovido pelo Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) em parceria com o 
Judiciário Exponencial, nos dias 14 e 15 
de dezembro de 2020.

Durante o evento, magistrados e ser-
vidores da Justiça Federal da 1ª Região 
debateram o aprendizado e o desenvol-
vimento de novas ferramentas, além de 
habilidades que auxiliem na comunica-
ção e no fluxo de processos de trabalho 
em diversos segmentos do Ecossistema 
de Justiça a partir da Tecnologia, da Ino-
vação e da Cultura.

O desafio de quebrar paradigmas em 
uma era de inovação tecnológica ascen-
dente para instituições e sociedade tam-
bém foi tema do evento que, além das 
palestras, ofereceu aos participantes ofi-
cinas de treinamentos técnicos.

Consulta pública do Prêmio CNJ
de Qualidade 2021 vai até 29 de janeiro

Para aperfeiçoar os critérios de avalia-
ção da edição de 2021 do Prêmio CNJ 
de Qualidade, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) promove consulta pública 
até 29 de janeiro.  O prêmio estimula os 
tribunais brasileiros a buscarem a exce-
lência na gestão e no planejamento de 
suas atividades por meio da sistematiza-
ção e disseminação das informações e do 
aumento da eficiência da prestação juris-
dicional. Para a concessão da condecora-
ção, o CNJ analisa a qualidade da gestão 
administrativa e judiciária, a produção de 
dados estatísticos e a transparência das 
informações.

A Secretaria Es-
pecial de Progra-
mas, Pesquisas e 
Gestão Estratégica 
do CNJ (SEP/CNJ) 
encaminhou ofício 
a todos os tribu-
nais do país para 
que participem 
desse processo de 
aprimoramento da 
premiação. Para 
participar da con-
sulta pública, bas-
ta acessar o link 
encaminhado no 

ofício e preencher o formulário. Os parti-
cipantes poderão dar sugestões sobre os 
eixos de governança, de produtividade, 
de transparência e de dados e tecnolo-
gia, bem como propor questões de âmbi-
to geral relativas ao aperfeiçoamento nas 
regras da iniciativa.

Mais informações pelos telefones (61) 
2326-5266/5268 ou pelos e-mails esta-
tistica@cnj.jus.br e dpj@cnj.jus.br.

Premiação - O Prêmio CNJ de Quali-
dade foi criado em 2019, em substituição 
ao Selo Justiça em Números, promovido 
desde 2013. Todos os tribunais partici-
pam, incluindo os tribunais superiores, 
os 27 tribunais de Justiça (TJs), os cinco 

tribunais regionais federais (TRFs), os 24 
tribunais regionais do trabalho (TRTs), os 
27 tribunais regionais eleitorais (TREs) e 
os três tribunais de Justiça Militar (TJMs) 
dos estados.

O Prêmio CNJ de Qualidade de 2020, 
instituído pela Portaria CNJ 88/2020, já 
apresentava avanços em relação ao ano 
anterior. As mudanças contemplaram a 
definição de parâmetros de classificação 
por segmento de Justiça, além de itens 
relacionados à produtividade e melhoria 
da qualidade de prestação jurisdicional. 
Também foi incluída uma fase prévia de 
recursos para apresentação de retorno da 
avaliação.

Já os encaminhamentos de compro-
vação de ações ficaram mais simplifi-
cados e menos formais. Para eliminar 
envio de informações que já constam 
nas bases de dados do CNJ, houve re-
modelagem da comprovação das ações. 
O DataJud, base nacional de dados do 
Poder Judiciário mantida pelo CNJ, foi 
utilizado para conferência e validação de 
alguns dados. Outra alteração em 2020 
possibilitada pela dinamicidade dos indi-
cadores do Prêmio e para adaptação à 
realidade da pandemia de Covid-19 foi 
a criação de indicadores específicos para 
o período, além das adaptações ou até 
exclusões temporárias de outros.

A Seção Judiciária da Bahia, por 
meio do Comitê Gestor Seccional do Có-
dico de Conduta (COGECOD/BA), elabo-
rou o “Informativo ASSÉDIO MORAL NO 
TRABALHO (IDENTIFICAÇÃO E COM-
BATE)”  que tem por objetivo,  permitir 
que servidores, estagiários e prestadores 
de serviço, da Justiça Federal da Bahia, 
saibam identificar o assédio moral no 

Informativo da Seção Judiciária 
da Bahia sobre assédio moral no 

trabalho já está disponível no portal
ambiente de trabalho, de modo que pos-
sam atuar ativamente no seu combate, 
quer seja na condição de vítima ou de 
testemunha.

O Informativo, de fácil compreensão,  
explica  o conceito, as formas que caracte-
rizam o assédio, os meios para combatê-
-lo, bem como a proteção legal ao assedia-
do. O Informativo traz, ainda, um canal de 
comunicação para inclusão de denúncias: 
o Fale Conosco que poderá ser acessado 
por meio do endereço eletrônico constante 
no próprio Informativo, sendo obrigatória 
a informação de nome e e-mail, em aten-
dimento ao parágrafo único, art. 12, da 
PORTARIA nº CFPOR-2012/00116 de 
11 de maio de 2012.

O Informativo está disponível no por-
tal da SJBA, no link: https://portal.trf1.
jus.br/sjba/transparencia/etica/etica/car-
tilha/cartilha.htm

Vídeo sobre nova versão 
do PJe está disponível 

para servidores
tirarem dúvidas

A Live que foi transmitida ao vivo, 
pelo Teams, no dia 9 de dezembro, 
abordando novas funcionalidades e apli-
cações de atualização do Sistema Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe), já dis-
ponível na Plataforma Moodle do Centro 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
de Servidores da 1ª Região (Cedap). O 
vídeo ajuda a sanar dúvidas sobre o PJe 
2.1.8.0.

Essa Live contou com a apresenta-
ção do juiz federal em auxílio à Cor-
regedoria do TRF1 Náiber Pontes de 
Almeida; do servidor Andrey Leonardo 
Lima e Silva (Núcleo Regional de Apoio 
ao Processo Judicial Eletrônico/Nupje), 
que falou sobre as novidades do PJe no 
âmbito do 1º grau, e do servidor Erick 
Gama Touret de Faria (Nupje), que tra-
tou das atualizações do 2º grau. A me-
diação ficou a cargo da servidora Rúbia 
de Almeida Mesquita, da Secretaria Ju-
diciária (Secju).

O evento foi uma realização do Centro 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
de Servidores da 1ª Região (Cedap).

Para assistir ao vídeo, clique em https://
ead.trf1.jus.br/course/view.php?id=4761.

É necessário utilizar matrícula e se-
nha da rede para fazer o login.
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