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NUASG segue
com pesagem de papel 

reciclável na SJBA
O Núcleo de Administração de Servi-

ços Gerais (NUASG) segue realizando o 
mutirão de pesagem de papel reciclável 
nas unidades desta Seccional. Por este 
mesmo motivo, o núcleo salienta que, 
excepcionalmente no dia anterior à pesa-
gem, os papéis que estiverem descartados 
nas lixeiras azuis não serão recolhidos.

Confira o cronograma desta segunda 
semana:

19/02
(terça-feira)

14ª, 19ª, MPF e DP

20/02
(quarta-feira)

13ª, 20ª e Sala 
de Descarte

21/02
(quinta-feira)

18ª, DIREF, SECAD, 
OAB, NUTEC,

SEMAD, CEF, BB

22/02
(sexta-feira)

2ª, Espaço Terapeutico, 
Asserjuf, NUCOI, SECAJ,

Pro-Social Faturas e 
Central Telefônica

Aniversariantes
Hoje: Cláudio Costa de Queiroz (Tei-
xeira de Freitas), Yara Ledoux Ribeiro 
(NUCJU), Vania dos Santos Silva (Tur-
ma Recursal) e Francisco Machado de 
Almeida Júnior (Viverde). Amanhã: 
Scheyla Vilar Batista Soares (22ª Vara), 
Helio Cavalcante Reis Filho (13ª Vara), 
Márcia Ferreira Neves (Paulo Afonso), 
Ana Claudia Tosta Alves Cruz (2ª Vara), 
Fabiana Alves Lopes (Guanambi) e Ma-
risa Oliveira dos Santos (Alagoinhas).

Parabéns!

Divulgado resultado preliminar
do Selo Estratégia em Ação 2018

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

12/02/09 - Subseção de Ilhéus ho-
menageia desembargador federal apo-
sentado Antonio Ezequiel - A Subseção 
de Ilhéus realizou, na terça-feira, 10/02, 
uma festa coletiva em homenagem aos 
aniversariantes dos meses de janeiro e 
fevereiro, organizado com elogiável de-
dicação pelo diretor de Secretaria Luiz 
Carlos e pela servidora Dolores Onofre.

Na ocasião, foi apresentado um 
vídeo com a retrospectiva de todos 
os eventos importantes realizados na 
Vara, no ano de 2008, além da exibi-
ção de uma mensagem de otimismo 
dirigida aos servidores e colaboradores 
da casa, felicitando a todos por mais 
um ano de profícua convivência.

O evento contou com a presença 
dos juízes Pedro Holliday e Karine 
Costa Carlos, tendo como convidado 
o desembargador federal aposentado 
Antonio Ezequiel da Silva, que rece-
beu dos servidores uma moção espe-
cial de despedida, em reconhecimento 
aos anos de judicatura que dedicou à 
Subseção de Ilhéus.

JFHHÁ DEZ ANOS
Aviso do NUPAE

O NUPAE - Núcleo Regional de Apoio 
ao Processo Administrativo Eletrônico do 
TRF da 1ª Região, solicita aos servido-
res quanto a observância do art. 26 da 
Portaria Presi 4/2017, o qual estabelece 
que os processos criados no Sei devem 
limitar-se, sempre que possível, ao exer-
cício em que foram autuados, de modo 
a evitar que processos antigos sejam so-
brecarregados com documentos de ciclos 
anuais muito posteriores ao de sua cria-
ção, bem como não atravessar pedidos 
e documentos estranhos ao objeto inicial 
dos autos, dificultando e atrasando a so-
lução das questões pendentes.

Portanto, dependendo da natureza e al-
cance temporal do objeto, o ideal é que ao 
se iniciar um novo ano, novo processo seja 
autuado e relacionado ao do ano anterior.

A Comissão Avaliadora do Selo Es-
tratégia em Ação divulgou, nesta sexta-
-feira, dia 15 de fevereiro, o resultado 
preliminar do Selo Estratégia em Ação 
2018. Nesta edição, houve um aumen-
to de 34% nas premiações em relação 
às de 2017 e, portanto, mais de 270 
unidades receberão o Selo como forma 
de reconhecer o cumprimento das metas 
estratégicas, estabelecidas anualmente 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na categoria de Seções Judiciárias, 
quatro seccionais foram premiadas: Ro-
raima (Diamante); Tocantins (Ouro); 
Rondônia (Prata) e Acre (Bronze). Já na 
categoria Unidades Judiciais, 110 varas 
foram premiadas com o Selo Diamante; 
106 com o Ouro; 25 com o Prata e 30 
com o Selo Bronze.

Com a divulgação 
do resultado prelimi-
nar, as unidades têm 
o prazo de cinco dias 
úteis para recorrer, 
com início na pró-
xima segunda-feira, 
dia 18 de fevereiro, 
e encerramento na 
sexta-feira, dia 22 do 
mesmo mês.

Porém, antes de 
recorrer, as unidades 

devem observar os critérios adotados 
para a premiação. São eles:

• No cálculo de cumprimento das 
metas serão considerados todos os pro-
cessos distribuídos até 31 de dezembro 
de 2017;

• Apenas as primeiras decisões 
tendentes a por fim ao processo serão 
consideradas no cálculo;

• Processos encaminhados para 
diligência não são excluídos dos cálculos 
de cumprimento das metas;

• Erros de lançamento nos siste-
mas processuais (causados por falha hu-
mana) não serão conhecidos para efeito 
de alteração do resultado preliminar do 
Selo Estratégia em Ação;

• Erros de processamento (causa-
dos por intercorrências nos sistemas pro-
cessuais) e os erros materiais (causados 
pela equipe técnica no cálculo dos per-
centuais de cumprimento das metas ou 
na análise da concessão do Selo Estraté-
gia em Ação) serão conhecidos para efei-
to de alteração do resultado preliminar;

• Apenas os relatórios gerados au-
tomaticamente no e-Siest são considera-
dos como fontes oficiais de consulta para 
fins de concessão do Selo Estratégia em 
Ação;

• Recursos intempestivos não se-
rão conhecidos.

A Comissão analisará os recursos 
apresentados no prazo de cinco dias 
úteis, e a homologação do resultado ofi-
cial está prevista para o dia 6 de março.

Fonte: TRF1


