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Aniversariantes
Hoje: Angelo Ferrão Carvalhal (Nu-
man). Amanhã: Andréa Muniz Ferreira 
Leite (Turma Recursal), Robinson de 
Souza Amorim (10ª Vara), Elizange-
la Souza dos Santos (15ª Vara), João 
Victor Friebe Reis (Eunápolis) e Thais 
dos Santos Miranda Azevedo (8ª Vara). 
Dia 14: Moara Carla Galvao de Oliveira 
(Irecê), Fabio Damasceno Silva (Nucge) 
e Açucena de Almeida Chamusca (21ª 
Vara). Dia 15: Vivian Maria Ferreira de 
Brito (Alagoinhas). Dia 16: Horacio da 
Silva Ribeiro Neto (Nuasg), José Ame-
rico Pires Ribeiro (Nucgp) e Gabriella 
Dias de Lima (3ª Vara). Dia 17: Ro-
simaura Magalhães de Oliveira (Bom 
Jesus da Lapa), Telma da Silva Souza 
Ferreira (1ª Vara), Tatiana Alves Gui-
marães (13ª Vara), Daniel dos Santos 
(Turma Recursal) e Eduarda Victoria 
Santana dos Santos (24ª Vara).

Parabéns!

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal 
Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção Ju-
diciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, 
revisão e impressão: Serviço de Comunicação 
Social - SERCOM. Diagramação e redação: Ro-
drigo Sarmento Silva dos Santos. Telefones: (71) 
3617-2616. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.
jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Dados de transparência da SJBA
podem ser acompanhados online

em painéis de controle interativos

A Seção Judiciária da Bahia, assim 
como todas as seções que fazem par-
te do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, possuem painéis de controle 
interativos (dashboards) contendo in-
formações sobre acervo, número de 
processos julgados, metas, concilia-
ções, quadro de pessoal e gestão am-
biental, entre outros.

Os painéis são elaborados por meio 
da ferramenta Business Intelligence (BI) 
da plataforma da Microsoft, adquirida 
pelo Tribunal. Com esses painéis, torna-
-se possível cumprir a determinação legal 
de dar transparência aos dados de forma 
atualizada, confiável e consolidada ao ci-
dadão em geral.

Dicas úteis para membros
de comissão disciplinar

Qualquer servidor pode ser desig-
nado para compor uma Comissão de 
Sindicância ou mesmo de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar, afinal é uma 
atribuição inerente ao cargo de servidor 
público. Tal designação exigirá dele, 
além da habitual responsabilidade e 
comprometimento no desempenho da 
atividade pública,  um plus no seu co-
nhecimento no Direito Administrativo, 
na área do processo administrativo dis-
ciplinar.

Um deficitário conhecimento nes-
sa seara pode comprometer o trabalho 
realizado pela Comissão concorrendo 
para uma eventual alegação de nulida-
de da sindicância ou do processo ad-
ministrativo. Para facilitar o trabalho 
dos membros da Comissão Disciplinar, 

a Portaria SJBA-DIREF 5387880 dis-
põe de vários modelos sequenciados de 
peças que compõem um processo dis-
ciplinar, servindo de referência quanto 
aos elementos mínimos necessaria-
mente presentes nos atos processuais.  
Além da valorosa contribuição da Por-
taria retromencionada, um bom mate-
rial de estudo desta matéria é o Manual 
de Processo Administrativo Disciplinar, 
elaborado pela Controladoria Geral da 
União (CGU), que poderá ser obtido no 
link https://repositorio.cgu.gov.br/bits-
tream/1/46777/12/Manual_PAD_se-
tembro_2020.pdf 

O Manual, além de uma linguagem 
clara e objetiva, traz casos práticos e ju-
risprudência do STF e do STJ, estando 
atualizado até setembro/2020.

A ferramenta realiza a coleta de da-
dos dos sistemas de origem e agrega-os, 
permitindo uma análise mais consolida-
da. Essa coleta extrai dados, com um dia 
de atraso após o lançamento, e permite 
o cruzamento dessas informações de vá-
rias fontes diferentes. Toda essa tecnolo-
gia faz parte do Sistema de Informações 
e Estatística do TRF1 (e-Siest).

Confira os painéis com dados da SJBA 
que podem ser conferidos no portal:

• Conciliações em números

Despacho Presi mantém 
feriado de 15 e 16 de 

fevereiro na SJBA

Considerando o Ofício SJBA-DIREF - 
6/2021, o Despacho Presi 12346463, 
assinado pelo presidente em exercício 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, desembargador Francisco de Assis 
Betti, manteve o feriado de carnaval dos 
dias 15 e 16 de fevereiro de 2021, que 
tem previsão no art. 62, inc. III, da Lei 
5.010, de 30 de maio de 1966.

Sendo assim, está revogado apenas o 
inciso III, do art. 1º, da Portaria Presi 2 
(12102045), de 28 de janeiro de 2021, 
que trata do ponto facultativo no dia 17 
de fevereiro de 2021 – quarta-feira de 
cinzas, com a manutenção do expediente 
normal em toda a Justiça Federal da 1ª 
Região nessa data.

• Implantação do PJe

• Gestão ambiental

• Produtividade no Plantão Extraordi-
nário

O portal também possui um painel 
para quem quiser acompanhar o cumpri-
mento das metas da 1ª Região. 

Em breve, o portal do TRF1 dispo-
nibilizará um menu denominado “Esta-
tística”, onde reunirá todos os relatórios 
estatísticos referentes ao Tribunal. A dis-
ponibilização do menu cumpre o dispos-
to na Resolução nº 333, de 21 de se-
tembro de 2020 do Conselho Nacional 
de Justiça.

O e-Siest foi instituído por meio da 
Portaria Presi/Secge 103, de 25 de abril 
de 2014. Trata-se de um sistema basea-
do na tecnologia de Business Intelligence 
(inteligência de negócios) que visa à con-
solidação e à centralização de dados dos 
diversos sistemas informatizados da 1ª 
Região em um repositório único.

Último dia para se 
inscrever em curso 
sobre inteligência 

emocional
A Seção de Ações Educacionais Pre-

senciais (Sedup/Cedap) está promovendo 
mais um curso sobre Inteligência Emo-
cional para servidores do TRF1, preferen-
cialmente gestores. O objetivo é desen-
volver esse tema e o autoconhecimento, 
tanto individualmente como no trato com 
pessoas e equipes, favorecendo o espírito 
do grupo, a postura na hora de lidar com 
conflitos e as competências gerenciais no 
ambiente de trabalho.

O curso será realizado nos dias 25 de 
fevereiro, 01, 03 e 05 de março, das 9h 
às 12h, ao vivo pelo aplicativo Teams. 
São disponibilizadas 20 vagas no total.

O instrutor será o servidor André Fa-
chin, do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Graduado em Administração pela 
Universidade Católica de Brasília e pós-
-graduado em Gestão Pública, o servidor 
é coach em Programação Neurolinguís-
tica (PNL) pelo Instituto de Coaching e 
Linguística de Portugal (ICL). Tem forma-
ção de Multiplicador do Conhecimento e 
coordena ações de educação corporati-
vas para gestores STJ, além de possuir 
experiência em treinamentos compor-
tamentais e em facilitação de ações de 
criatividade e inovação.

Acesse o portal da Unicorp/TRF1 para 
se inscrever!
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