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Aniversariantes
Hoje: Liliana Valeria Ribas de Almei-
da, Sayonara Pereira Bittencourt e Ira-
neide Souza de Santana. Amanhã: Pa-
tricia Moraes de Menezes e Raimundo 
Vieira Barros.
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O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, desembargador fede-
ral I’talo Mendes, por meio da Circular 
Presi 10435856, solicita a colaboração 
de todos os magistrados da 1ª Região 
para auxiliarem o Comitê Gestor de Es-
tratégia da Justiça Federal da 1ª Região 
(CGER TRF1) a definir, de forma colabo-
rativa, ações que podem ser realizadas 

pela 1ª Região para o cumprimento da 
Meta 9, recém estipulada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para o exer-
cício de 2020, que objetiva “Realizar 
ações de prevenção ou desjudicialização 
de litígios, voltadas a um dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável (ODS) 
da Agenda 2030”.

Na última reunião do Comitê Gestor de 
Estratégia Regional da Justiça Federal da 
1ª Região (CGER-TRF1) os membros es-
colheram, por unanimidade, realizar ações 
relacionadas ao ODS 16, cuja descrição é 
“Promover sociedades pacíficas e inclusi-
vas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos 
e construir instituições eficazes, responsá-
veis e inclusivas em todos os níveis”. 

De acordo com estudos realizados 
pela Divisão de Estatítica do TRF1 - 

Diest 10402604, o assunto relaciona-
do ao ODS 16 mais demandado na 1ª 
Região é o “ Auxílio-Doença Previden-
ciário”, código 6101 – da Tabela Única 
do CNJ. 

O documento esclarece que o pró-
ximo passo, conforme o Glossário da 
Meta 9 10402584, é elaborar um Pla-
no de Ação para promover a prevenção 
ou a desjudicialização das ações que 
versem sobre esse assunto. Por esse 
motivo, o CGER conta com a partici-
pação dos magistrados para definição 
de ações efetivas para o cumprimento 
da Meta 9, nos termos da Resolução 
CNJ 221.

Os magistrados podem responder à 
pesquisa até o dia 10 de julho no link: 
https://bit.ly/2ZqO6DV

Fonte: TRF1

CJF realiza pesquisa 
de opinião sobre metas 

estratégicas da JF
Na intenção de ouvir magistrados, 

servidores, advogados e cidadãos, o Con-
selho da Justiça Federal (CJF) promove, 
no período de 29 de junho a 10 de ju-
lho, pesquisa de opinião sobre as metas 
estratégicas da Justiça Federal em fun-
ção da revisão da estratégia para o ciclo 
2021-2026.

A enquete foi elaborada com apoio 
dos gestores de metas e das áreas de es-
tratégia dos Tribunais Regionais Federais 
e observa o previsto na Resolução CNJ 
221/2016, que trata da gestão partici-
pativa e democrática na elaboração das 
metas nacionais do Poder Judiciário.

O questionário está disponível no link 
https://bit.ly/38qhJtd, e o tempo para 
resposta dos quesitos é de apenas dois 
minutos.

Participe e ajude-nos a atender ainda 
mais as suas expectativas!

Hoje tem Missa de 1 ano
de falecimento do juiz federal 

Pompeu de Sousa Brasil, às 19h30

Inscrições abertas 
para curso Passaporte 
Gerencial - T1/2020

A SEDER informa que estão abertas até 
o dia 20/07 as incrições para o curso on-
line Passaporte Gerencial - SJBA - Turma 
1/2020, com carga horária total de 15h e 
modalidade virtual autoinstrucional.

Com data de início no dia 25/07  e 
de conclusão no dia 12/08, o curso é 
voltado para servidores do Tribunal, das 
Seções e das Subseções Judiciárias da 
1ª Região, preferencialmente, ser ocu-
pante de cargo ou função de natureza 
gerencial.

Objetivos: fornecer informações rele-
vantes para o bom desempenho das atri-
buições gerenciais, com destaque para a 
apresentação das competências espera-
das para o gestor.

Principais Tópicos: Competências 
gerenciais: comunicação; aprendizagem 
contínua; liderança; negociação; orienta-
ção para a mudança e visão sistêmica. 
Competências técnicas: orientação para 
resultados.

Metodologia: o curso será desenvolvi-
do em ambiente virtual interativo, sem a 
presença de tutoria. A mediação didáti-
co-pedagógica ocorrerá com a utilização 
de tecnologias de informação e comuni-
cação em local e tempo diversos. Serão 
realizados exercícios e atividades de fixa-
ção do conteúdo.

Certificação: Serão certificados os 
alunos que acessarem todo o conteúdo 
do curso e que apresentarem um rendi-
mento mínimo de 70% nas atividades 
propostas.

Vale ressaltar que, segundo a IN 13-
02 – Programa de Capacitação, o servi-
dor que desistir de participar de evento 
de capacitação, sem a devida justifica-
tiva junto à área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos ou sem a apresen-
tação de atestado médico homologado, 
terá vedada a participação em outro 
evento durante o transcorrer de um ano 
da interrupção.

Para os interessados, as inscrições es-
tão sendo realizadas no link https://bit.
ly/3eRVvCL ou pelo seguinte caminho: 
Portal da SJBA > Educação Corporativa 
> Unicorp  > Cursos e Eventos > Inscri-
ções abertas.

TRF1 conta com a colaboração
dos magistrados da Primeira Região
para definição de ações que levem
ao cumprimento da Meta 9 do CNJ


