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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Abertas inscrições da 8ª Edição
do Prêmio Conciliar é Legal

A partir de hoje, dia 6, estão abertas 
as incrições para a 8ª Edição do Prêmio 
Conciliar é Legal, idealizado pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) desde 
2010, que muito tem contribuído para 
conferir ao Poder Judiciário a imagem 
de uma Justiça sensível, pacifi cadora e 
efi ciente, ao “estimular, identifi car, pre-
miar e disseminar a realização de ações 
de modermização que colaborem para a 
aproximação das partes”.

Este ano o prêmio será concedido em 
nove categorias, sendo elas: I – Tribunal 
Estadual; II – Tribunal Regional do Tra-
balho; III – Tribunal Regional Federal; 
IV – Juiz Individual; V – Instrutores de 
Mediação e Conciliação; VI – Ensino Su-

perior; VII – Mediação e Conciliação Ex-
trajudicial; VIII – Demandas Complexas 
ou Coletivas e IX – Pesquisa empírica.

Além disso, serão premiados também, 
independentemente de inscrição, os Tri-
bunais Estaduais, Federais e Trabalhistas 
participantes da XII Semana Nacional de 
Conciliação, a ser realizada no período de 
28 de novembro a 1º de dezembro deste 
ano.

As inscrições para o prêmio poderão 
ser realizadas até o dia 10 de novembro, 
sendo efetuadas por meio do formulário 
constante no link http://www.cnj.jus.br/
premioconciliar2017.

Diferentemente dos anos anteriores, 
não será necessário enviar nenhum docu-
mento por e-mail. Todos os documentos 
(projeto que deu origem à prática indica-
da para concorrer ao prêmio, evidências 
de sua aplicação e/ou de seu resultado) 
deverão ser anexados ao próprio formulá-
rio (art. 3º, § 1º, do Regulamento).

Podem participar do Prêmio Conciliar 
é Legal tribunais, magistrados, instruto-
res de mediação e conciliação, institui-
ções de ensino, professores, estudantes, 
advogados, usuários, empresas ou qual-
quer ente privado, mediante a apresenta-
ção de práticas autocompositivas execu-
tadas individualmente ou em grupo.

A inscrição deverá ser efetivada por 
intermédio do Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de 
Confl itos e Cidadania, inclusive quando 
se tratar da categoria “Juiz Individual”.

O regulamento do prêmio está dis-
ponível no Portal da Conciliação (http://
www.cnj.jus.br/eventos-campanhas/
evento/450-premio-conciliar-e-legal-8-
-edicao).

Com informações do CNJ

Aniversariantes
Hoje: Marcelo Silva Athayde (Vitória 
da Conquista) e Fernanda Medrado 
Silveira (Bom Jesus da Lapa).

Amanhã: Lissandra Rego Trocoli de 
Azevedo (13ª Vara), Manoel dos San-
tos Filho (NUCGP), Wladimir Salda-
nha dos Santos (NUCJU), Carlos An-
dré Lemos Mota (Eunápolis), Eduardo 
Sena Farias (Teixeira de Freitas), Sa-
muel Martins de Souza (Irecê), José 
Ferreira da Costa Neto (Feira de San-
tana), Mariana Carla Giavarina Cho-
ratto (Turma Recursal), Silas Ferreira 
Cruz, Christian Monteiro de Almeida 
Lins e Thainá Souza Rezende (ambos 
de Eunápolis).

Parabéns!
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Começou hoje, na Sala de Treinamen-
to do Anexo III desta Seccional, o 8ª En-
contro de Diretores da Seção Judiciária 
da Bahia e Subseções Judiciárias, minis-
trado pelas instrutoras Cláudia Resende 
Alves Venturini e Tânia Maria Resende 
Carvalho. O evento contará com a parti-
cipação de 19 diretores de secretaria das 
subseções, 25 diretores de secretaria e 
8 diretores de núcleos nesta capital, en-
cerrando o último dia com a participação 
de todos.

Durante o encontro, os diretores terão 
conhecimento do eneagrama, um sistema 
que descreve nove diferentes estratégias 
de sobrevivência que todo o ser humano 
utiliza para estar no mundo e funciona 
como um mapa que descreve nove emo-
ções humanas, cada uma relacionada a 
um padrão de comportamento, levando 
o participante a tornar conscientes as 

emoções que o infl uenciam diretamente, 
identifi cando seu estilo de atuação e os 
elementos motivadores e desmotivadores 
da vida pessoal e profi ssional.

O eneagrama aponta os motivadores 
e estratégias por trás dos comportamen-
tos, não apenas perfi s de comportamen-
to das pessoas, mas o que as motiva a 
serem assim, e propõe caminhos espe-
cífi cos de desenvolvimento, nos quais 
novas alternativas são disponibilizadas 
numa jornada de crescimento, objetivan-
do levar cada pessoa, através do auto-
conhecimento, a aproveitar totalmente o 
potencial individual intrínseco e a traçar 
metas.

Atualmente é considerado interna-
cionalmente como um dos instrumentos 
contemporâneos de maior riqueza, pre-
cisão e efi cácia para o desenvolvimento 
humano, usado em várias aplicações e 

disciplinas, tais como educação, artes, 
medicina, psicoterapia, entretenimento. 
Nos negócios, um grande número de or-
ganizações vem usando o eneagrama em 
seus programas de treinamentos como 
gestão de pessoas, comunicação, lide-
rança, gestão de confl itos, planejamento 
estratégico, formação de equipes.

Graduada em Psicologia pela Uni-
versidade Federal do Espírito Santo, a 
instrutora Cláudia Resende Alvez Ven-
turini é especialista em Saúde Mental e 
Dependência Química pela Faculdade 
Delta, pós-graduada em Docência Uni-
versitária pela Universidade Estadual 
de Goiás. Possui experiência na área de 
treinamento e desenvolvimento de pes-
soas, elaboração de projetos, promoção 
da qualidade de vida e saúde mental nas 
organizações etc.

Já a instrutora Tânia Maria Resende 
Carvalho é mestre em Desenvolvimento 
Regional na Faculdade ALFA, especia-
lista em Psicologia Organizacional e do 
Trabalho na UCDB, especialista em Ges-
tão de Pessoas pela FTED, graduada em 
Administração pela UFG (2011) e Peda-
gogia pela FIMES. Tem experiência na 
área de gestão, com ênfase em Gestão 
Educacional, Administração de Pessoas, 
Comunicação, Gestão de Processos, Pla-
nejamento Estratégico e Psicologia Orga-
nizacional etc.

Iniciado o 8º Encontro de Diretores
da Seção e Subseções Judiciárias da Bahia

Pesquisa sobre 
satisfação dos 

usuários de TI da 
Justiça Federal vai 

até quinta-feira

Participe da pesquisa que pretende 
identifi car melhorias na prestação dos 
serviços relacionados à tecnologia da in-
formação da Justiça Federal. Coordenada 
pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), 
a Pesquisa de Satisfação dos Usuários 
de TI, que é direcionada aos usuários in-
ternos e externos dos serviços de TI, foi 
iniciada no dia 25 de outubro e vai até a 
próxima quinta-feira, dia 9.

Até o momento, 444 servidores da 
1ª Região já responderam às 21 per-
guntas destinadas ao público interno e 
324, responderam às 10 questões para 
o externo, em que são abordados temas 
como qualidade dos equipamentos de in-
formática, do atendimento ao cliente, da 
disponibilidade e da efi ciência dos servi-
ços prestados e dos sistemas oferecidos. 
A pesquisa permite o registro de críticas, 
sugestões e elogios.

Para responder ao questionário, basta 
clicar no banner da pesquisa disponível 
na página inicial do portal do Tribunal ou 
na página do CJF.

Fonte: TRF1


