
Resolução CNJ institui adoção do 
processo eletrônico com conversão 

e digitalização do acervo processual 
físico remanescente 

TRF1 promove Workshop sobre 
Audiências Virtuais  no dia 

20 de outubro 

Por meio da Resolução CNJ nº 
420/2021, de 29 de setembro de 2021, 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
determinou aos Tribunais a adoção do 
processo eletrônico e o planejamento 
nacional da conversão e digitalização do 
acervo processual físico remanescente 
dos órgãos do Poder Judiciário.  

Com a  Resolução aprovada, a partir 
de 1º de março de 2022, está vedado 
o recebimento e a distribuição de ca-
sos novos em meio físico em todos os 
Tribunais, à exceção do Supremo Tri-

bunal Federal. Será excepcionalmente 
admitido o recebimento de casos novos 
em meio físico, em razão de ocasional 
impossibilidade técnica eventual ou ur-
gência comprovada que o exija.  

Além disso, os presidentes dos tri-
bunais deverão, até 19 de dezembro 
de 2021, apresentar ao CNJ um Plano 
de Trabalho detalhado do planejamen-
to das iniciativas a serem realizadas 
para atender aos prazos estabelecidos 
de conversão e digitalização do acervo 
processual físico. Cada tribunal deve 
também assegurar destinação orça-
mentária apta a possibilitar a digitali-
zação de pelo menos 25% do acervo 
físico remanescente, a cada ano, de 
modo que ocorra integralmente até 31 
de dezembro de 2025. 

Para conferir a Resolução na ínte-
gra, acesse: https://bit.ly/3DbjQzp

Esta matéria esta associada ao 
ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes). 

Sua Saúde

O movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer 
de mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo 
da prevenção ao câncer de mama — o laço cor-de-rosa — foi lançado pela Fundação 
Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela 
Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovida anualmente. 

O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar infor-
mações, promover a conscientização sobre o câncer de mama e fortalecer as recomen-
dações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da 
doença, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença.  

O câncer de mama 

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tan-
to em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 
milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o 
que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas 
mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com 
as maiores taxas nos países desenvolvidos. 

Para o Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 
2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. 

Não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos fatores estão rela-
cionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, como: envelhecimento, 
determinantes relacionados à vida reprodutiva da mulher, histórico familiar de cân-
cer de mama, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e 
exposição à radiação ionizante. (Fonte: inca.gov.br)  

Outubro Rosa: Mês da prevenção do câncer de mama

No dia 20 de outubro, às 9h30h,o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) promoverá um workshop volta-
do aos servidores e servidoras respon-
sáveis pela organização de audiências 
virtuais. Para participar não é neces-
sário inscrição. O link de acesso será 
divulgado posteriormente. 

A capacitação será realizada por 
Marcos Zanré (Microsoft) e tem como 
objetivo apresentar os recursos dispo-
níveis na plataforma digital (Microsoft 
Teams), em cenários de Audiências Vir-
tuais, bem como demonstrar as novida-
des lançadas recentemente no sistema. 

No âmbito da 1ª Região, a primeira 
sessão totalmente virtual realizada por 
meio da plataforma Microsoft Teams foi 
no dia 30 de março de 2020, pela 8ª 
Turma do TRF1. Foram apreciados cerca 
de 180 processos em tramitação no PJe. 

A novidade, imposta pela pandemia, 
foi a alternativa para dar continuidade 
à prestação jurisdicional durante o re-
gime de Plantão Extraordinário e o tra-

balho remoto determinado por meio da 
Resolução Presi 9985909, de 20 de 
março de 2020. 

Sessões de julgamento virtuais 

Para assistir, ao vivo,  às sessões de 
julgamento do TRF1, basta acessar o 
canal da Corte no YouTube. Na página, 
clique na aba “canais” – ali estão todos 
os órgãos julgadores do Tribunal. Sele-
cione um deles e o YouTube direcionará 
automaticamente para o canal do órgão 
desejado.

Mês do Servidor

“Sou servidora pública há 28 anos, dos 
quais 22 dedicados ao serviço na Justiça 
Federal da Bahia. 

Laborei, desde então, no setor de 
atendimento do Pro Social, Núcleo de 
Bem estar Social (atualmente lotada no 
Serviço de Credenciamento deste mes-
mo Núcleo), onde me dediquei a auxi-
liar meus colegas, ativos e aposentados, 
seus familiares e aos Excelentíssimos juízes, nas 
mais diversas questões de saúde, física e emocional.  

Assim, signifiquei o meu dia a dia nesta Instituição, solidifiquei a consci-
ência de que o profissionalismo anda junto à ética e à empatia ao outro, quer 
sejam nossos pares ou cidadãos que demandam por serviços. 

Sigamos firmes. Sigamos fortes. 

Sigamos servindo ao público, com honradez e dignidade. Hoje, muito 
mais do que nunca! Muito mais do que antes! Parabéns para nós”. 

 Sueli de Souza Borges, servidora lotada no Pro Social da SJBA.
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Aniversariantes:
Hoje:  Denise Mascarenhas de Oliveira (Jequié), Luciana Guerra Otero (22ª Vara), Ana 

Paula Barbosa Campos (Barreiras), Raquel Miranda do Nascimento (Outros Órgãos). 

Amanhã: Daniela Bastos Pacheco (Ilhéus), Rovilson Fernandes Ribeiro (Vitória da 

Conquista).

Parabéns!


