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Aniversariantes - Hoje: Shirley Rogeria Costa da Silva (Ilhéus) e Gabriela Lima Silveira (7ª Vara). Amanhã: Diane Nassar Pinho (15ª Vara), Christiane Nassar Pinho (Ala-
goinhas), Camila Oliveira dos Santos (24ª Vara) e Helem Dias Soares (Vitória da Conquista). Domingo: Lilly Sousa Sales (Paulo Afonso), Gabriela da Graça Hollatz (12ª 
Vara), Claudia Cristina Rebello de Castro (NUAUD), Roquison Andrade de Oliveira (Feira de Santana), Helen Crystina Patrocínio dos Reis (Ilhéus) E Marilia Santos Da Silva 
(Juazeiro). Segunda-feira: Guilherme Cerqueira Lima de Souza (14ª Vara). Parabéns!!!

SJBA cria Núcleo de Gestão Estratégica, Inovação
e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

No dia 1º de setembro, entrou no ar 
o NucGE - Núcleo de Gestão Estratégi-
ca, Inovação e Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável, mostrando que a 
Administração da SJBA está voltada aos 
pilares básicos do Planejamento Estra-
tégico, Inovação e Sustentabilidade.

A criação do NucGE, no que se refere à 
inovação, é uma semente plantada na Se-
ção Judiciária da Bahia com o objetivo de 
fomentar uma cultura de pesquisa e disse-
minação de ideias e boas práticas que tra-
gam melhorias na tramitação processual, 

Hoje é o último dia para inscrições 
de candidatos no CGR-Priori

Interessados em colaborar com a 
priorização ao primeiro grau de jurisdi-
ção podem se inscrever até hoje, 18/09, 
e participar da eleição para escolha dos 
membros do Comitê Gestor Regional da 1ª 
Região de Atenção Prioritária ao Primeiro 
Grau de Jurisdição (CGR-Priori), que será 
conduzido pela Secretaria de Planejamen-
to Orçamentário e Financeiro do Tribunal 
(Secor TRF1). As inscrições devem ser fei-
tas no link: https://bit.ly/3iJKQw2

Podem se inscrever magistrados e servi-
dores das Seções e Subseções Judiciárias. 
Não podem participar do processo aposen-
tados e servidores cedidos, em exercício 
em outro órgão ou que estejam responden-
do a processo administrativo disciplinar.

O magistrado ou o servidor que quiser 
cancelar sua inscrição poderá fazê-lo na in-
tranet até o dia previsto para o encerramento 
do prazo de inscrições. A lista de magistra-

dos e de servidores inscritos será divulgada 
também na intranet no dia 21/09.

Os mais votados serão os membros ti-
tulares do CGR–Priori. Membros suplen-
tes, de magistrados e servidores, serão 
nomeados a partir da ordem de classifi-
cação dos demais inscritos. Em caso de 
empate, serão aplicados os critérios de 
antiguidade e de idade, respectivamente. 
O resultado da eleição será divulgado na 
intranet do portal do TRF1 no dia 25/09.

O CGR–Priori é formado por juízes 
federais de primeiro grau, servidores 
e representantes da Ajufer e da Asse-
jufe. De acordo com a Resolução Presi 
10836722, o comitê deve fomentar, co-
ordenar e implementar programas, proje-
tos e ações vinculados à Política Nacional 
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau 
de Jurisdição, coordenada pelo CNJ no 
âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

Segunda tem mais um encontro 
da série online da série “Diálogos 

Jurídicos”/Esmaf
Ocorre nesta segunda-feira, 21 de 

setembro, às 10h, mais um encontro da 
série on-line “Diálogos Jurídicos com a 
Magistratura Federal”, realizado pela Es-
cola de Magistratura Federal da 1ª Re-
gião (Esmaf). O tema em discussão será: 
A efetividade da conciliação no sistema 
de justiça em tempos de pandemia, com 
subtópicos como Agendamento automá-
tico, Perícias e Desjudicialização.

O evento será transmitido pelo canal 
do YouTube da Esmaf no link: https://bit.
ly/2ZvmrDe. Não há necessidade de ins-
crição prévia.

A coordenação-geral do encontro será 
dos desembargadores federais Souza 
Prudente e Wilson Alves de Souza e do 
juiz federal Pedro Felipe de Oliveira. A 
desembargadora federal Gilda Sigmarin-

ga Seixas, ex-coordenadora dos Juizados 
Especiais Federais (JEF-TRF1) e atual co-
ordenadora do Sistema de Conciliação da 
Justiça Federal da 1ª Região (SistCon), 
vai mediar os debates.

Palestrantes - A juíza federal Ana Ca-
rolina Dias Lima Fernandes, titular da 4ª 
Turma Recursal da Seção Judiciária da 
Bahia e coordenadora do Centro Judiciá-
rio de Conciliação da Bahia irá palestrar 
na ocasião. O evento também contará 
com palestras de Sidarta Costa de Aze-
vedo Souza, Procurador-Regional Federal 
da 1ª Região e Rosimayre Gonçalves de 
Carvalho, Juíza federal da 3ª Turma Re-
cursal do Distrito Federal, coordenadora 
do Centro Judiciário de Conciliação do 
DF e do Centro Local de Inteligência da 
Seção Judiciária do DF. (Fonte: TRF1)

na qualidade de vida dos magistrados e 
servidores e no atendimento à população. 

Inovar não é algo ligado apenas à tec-
nologia, mas a mudanças que possibi-
litem atingir o mesmo resultado, ou até 
melhor, de maneira diferente, encurtando 
caminhos, otimizando o tempo, mapean-
do processos, agilizando os procedimen-
tos, e que pode ser feito por todos que 
fazem parte do Poder judiciário.  

É de suma importância que servido-
res e colaboradores sejam contagiados 

por este tema e que, dentro desta nossa 
realidade de escassez de recursos, sejam 
convidados a “pensar fora da caixa” e 
contribuir com implantação das melho-
rias que tanto almejamos. Neste aspecto, 
a colaboração e a troca de informações 
são fundamentais para que o conheci-
mento seja tratado com uma riqueza ins-
titucional.

O novo núcleo conta com a SEAGE, 
Seção de Apoio à Gestão Estratégica (an-
tiga SEMAD), que atuará de modo mais 
direto na execução e monitoramento da 
estratégia, em consonância com o Plano 
Estratégico da Justiça Federal, na pro-
moção da sustentabilidade, nas metas 
do Judiciário, na gestão de risco e esta-
tísticas diversas. 

Além do setor de Serviços de Apoio 
à Gestão Socioambiental (SERAMB), 
que possui papel fundamental na ava-
liação de indicadores de desempenho 
das ações do Plano de Logística Sus-
tentável da Seção Judiciária, e nas 
ações voltadas à prática da sustenta-
bilidade e consumo consciente,  temos 
o  Escritório de Projetos, e a chegada 
da Seção de Desenvolvimento de Solu-
ções Tecnológicas (SEDSI), com servi-
dores especializados em programação, 

Liliana Kelsch Sarmento, Diretora do NucGE

subordinados tecnicamente ao Núcleo 
de Tecnologia da Informação (Nutec), 
cujas demandas de desenvolvimento 
passarão por uma análise de criticida-
de e alinhamento com o planejamento 
estratégico. 

Colabore com a evolução do Poder 
Judiciário! Envie sua ideia através do 
formulário do Banco de Inovações dis-
ponível no link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd5mphyMO3Yrw1
ScDhnNyLRGnW06OvYVJbrZY-99Lhb-
vSY0Ow/viewform


