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Aniversariantes - Hoje: Joel Luiz dos 
Santos Costa (4ª Vara), Dijamara Oli-
veira Campos Bitencourt (Feira de 
Santana), Nilton Bergson de Jesus (2ª 
Vara) e Marcia da Silva Sampaio (11ª 
Vara). Amanhã: Lucianna Thereza de 
Andrade Nunes (NUMAN), Ana Paula 
dos Santos Souza Andrade (Eunápo-
lis), Fernanda Borges Alves de Sou-
sa (Irecê), Celio Teles Fonseca Porto 
(NUBES) e Isa Perpetua da Silva (Ala-
goinhas). Parabéns!!!

Último dia para 
participar da pesquisa 

da Coger sobre trabalho 
remoto com servidores

da JF de 1º grau

Nesta quinta-feira, 2 de abril, termi-
na o prazo para os servidores que atuam 
na 1ª instância da JF1 responderem à 
pesquisa sobre trabalho remoto em de-
corrência da pandemia de Covid-19 re-
alizada pela Corregedoria Regional da 1ª 
Região (Coger).

O intuito da enquete é conhecer a re-
alidade desses colaboradores a fim de 
entender os desafios enfrentados neste 
período para orientar ações futuras.

Para participar basta acessar o link 
https://bit.ly/2JoXD6X, preencher o for-
mulário e responder às questões. O sigi-
lo das respostas é garantido pela Coger. 
Dúvidas ou problemas de acesso devem 
ser comunicados pelo e-mail gager.corre-
gedoria@trf1.jus.br.

Plantão extraordinário – O trabalho 
remoto foi estabelecido na Justiça Fede-
ral da 1ª Região por meio da Resolução 
Presi 9985909, que instituiu o regime 
de Plantão Extraordinário até o dia 30 de 
abril com o objetivo de reduzir os riscos 
de disseminação e contaminação com o 
coronavírus, causador da Covid-19, e, ao 
mesmo tempo, assegurar que a Justiça 
Federal cumpra o seu papel de garantir 
a prestação jurisdicional, que é essencial 
ao funcionamento do Estado e à preser-
vação dos direitos dos cidadãos.

TRF1 disponibiliza novo Módulo
Ordem Cronológica para Julgamento

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) disponibilizou no seu portal, 
no dia 17 de março, um novo Módulo 
Ordem Cronológica para Julgamento.

A nova ferramenta de consulta dis-
põe, agora, de atualização automáti-
ca e diária de dados para atender às 
exigências do Código de Processo Civil 
(CPC) em seu art. 12, que determina 
“sobre a obrigatoriedade de se mos-
trar a ordem cronológica dos proces-
sos para a apreciação dentro de cada 
gabinete”, explicou a diretora da Se-
cretaria Judiciária (Secju), Gisele Me-
tello de Mattos.

De acordo com a diretora da Se-
cju, a mudança representa um ganho 
expressivo para o usuário, pois, ante-
riormente, os relatórios de cada gabi-
nete eram disponibilizados pela Divisão 
de Informações Negociais e Estatística 
(Diest) por meio da gestão de conteúdo 
do portal e somente eram atualizados a 
cada dois meses, devido sua inclusão 
manual.

Segundo consta do processo SEI 
0015743-19.2015.4.01.8000, o anti-
go sistema sobrecarregava as unidades 
responsáveis por esse trabalho; os prazos 
de atualização dos relatórios eram muito 
longos, cerca de dois meses, e os relató-
rios apresentados demandavam a cons-
trução de uma estrutura no gerenciador 
de conteúdo do portal, fazendo-se ne-
cessária a atualização dessa estrutura a 
cada alteração de juiz convocado para o 
regime de auxílio ou outras atualizações 
das unidades.

Os relatórios disponibilizavam, 
também, a listagem de todos os pro-
cessos do acervo da unidade a qual 
se desejava pesquisar, ou seja, mesmo 
que os usuários desejassem visualizar 
somente a posição de um determinado 
processo, não era possível, porque era 
necessário baixar o arquivo contendo 
milhares de outros processos para, en-
tão, pesquisar pela posição do proces-
so desejado.

Segundo o assessor adjunto da Se-
cju, Paulo Mota, na nova versão do 
Módulo, os processos são atualizados 
diariamente, de maneira automática e 
por um sistema próprio, onde a Diest, 

por meio do e-Siest (Sistema de Infor-
mações Gerenciais da Justiça Federal 
da 1ª Região), disponibiliza um Web-
Service (solução que é utilizada na in-
tegração de sistemas e na comunicação 
entre aplicações diferentes) com a base 

de dados dos processos para ordem 
cronológica.

Para estes dados serem disponibiliza-
dos ao usuário, a Secretaria de Tecnolo-
gia da Informação (Secin) desenvolveu 
duas aplicações para acessar a base de 
dados dos processos por ordem crono-
lógica: uma para a consulta dos dados 
disponibilizados pelo e-Siest e outra para 
a consulta do usuário, em uma página 
Web conforme os critérios de busca que 
são utilizados (local do processo ou nú-
mero do processo, por exemplo) que é 
acessada por meio do portal do Tribunal, 
esclareceu Paulo Mota.

O novo Módulo Ordem Cronológica 
para Julgamento está disponível no ban-
ner “Novo CPC” do portal do TRF1 ou no 
link: https://bit.ly/2R6TQPU


