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Aniversariantes
Hoje: Vespasiano Oliveira Coqueiro 
(Vitória da Conquista), Luiz Augus-
to Oliveira Almeida (NUASG) e Yuri 
Gusmão Costa Souza (21ª Vara).
Amanhã: Thyanna Cristina Radiche 
Leite Oliveira Santos (Turma Re-
cursal), Karina Pedreira Coelho de 
Moraes (18ª Vara), Cintia Cerqueira 
Case (Feira de Santana), Laise Fer-
nanda Brandão Neves (16ª Vara), 
Rozanio Gomes de Lima (Jequié), 
Ana Rosa Silva Mascarenhas (22ª 
Vara) e Luciano Santos Oliveira (Nu-
cod).
Domingo: Joseneide Pereira Farias 
Guirra (Campo Formoso), Weber 
Antonio de Jesus Correa (6ª Vara), 
Yvette Viana Cohim (Bom Jesus da 
Lapa) e Samir dos Santos do Carmo 
(19ª Vara).
Segunda-feira: Antonio Carlos de 
Brito Ramalho (Numan) e Marcia 
Cristina De Freitas (Secad).

Parabéns!

TRF1 disponibiliza novo sistema
para emissão de certidões pela internet

Acompanhe o Inteiro 
Teor deste fim de 

semana na TV Justiça

O programa Inteiro Teor, produzido 
pela Assessoria de Comunicação Social 
(Ascom) do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1) e exibido na TV Justi-
ça, destaca na edição que vai ao ar neste 
fim de semana, 5 e 6 de dezembro, re-
portagens sobre conciliação virtual, nor-
mas sobre população carcerária diante 
da Covid-19 e o direito de um estudante 
de retomar a bolsa de estudos na facul-
dade.

Em tempos de pandemia, a concilia-
ção virtual tornou-se mais uma opção 
segura para solucionar conflitos. Nossa 
reportagem destaca a parceria da Justi-
ça Federal de Minas Gerais com diversos 
órgãos que resultou na implantação de 
um juizado 100% virtual na cidade de 
Águas Formosas: agora, a distância não 
será mais problema para o jurisdicionado 
participar de audiências de conciliação.

Ainda sobre a pandemia, veja a de-
cisão do TRF1 que negou pedido de 
alterar local de cumprimento de prisão 
domiciliar. Para minimizar os riscos de 
transmissão do novo coronavírus nos pre-
sídios brasileiros, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) orientou os magistrados a 
reavaliarem prisões provisórias e conce-
derem a detentos de grupos de risco o 
direito de cumprirem a medida em do-
micílio.

Outra reportagem traz o caso de um 
estudante de Administração reprovado 
indevidamente pela faculdade que garan-
tiu na Justiça o direito de retornar à insti-
tuição. Ele retomou sua bolsa de estudos 
e ainda recebeu indenização por danos 
morais.

O Inteiro Teor vai ar na TV Justiça nes-
te sábado, 5 de dezembro, às 11h, com 
reprise no domingo, dia 6, nesse mesmo 
horário. Após a exibição, o programa fica 
disponível para ser assistido no YouTube 
do TRF1.

Fonte: TRF1

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) disponibilizou, no seu 
portal, a partir de hoje, 3 de dezem-
bro de 2020, um novo sistema que 
possibilitará a emissão de certidões 
totalmente on-line: o CERTIDÃO ON-
-LINE.

Com essa ferramenta os jurisdicio-
nados baianos não precisarão mais se 
deslocar até a sede da Justiça Federal, 
para solicitar a certidão. A partir de 
agora, por meio do link https://portal.
trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/certidao-
-on-line/acesso-ao-sistema/, o usuário 
poderá  solicitar, acompanhar o anda-
mento (nos casos de certidão inicial-
mente positiva) e receber a certidão 
após análise. 

A nova certidão, que está disponível 
no portal do TRF1, na aba “Serviços”, 

contemplará processos de todos os 
sistemas judiciais em uso na Primei-
ra Região, incluindo o PJe, contando 
com recursos tecnológicos avançados, 
como a verificação simplificada de 

autenticidade via QR CODE e interfa-
ce autoadaptável para uso via smar-
tphones.

De acordo com a Corregedoria Re-
gional, o sistema Certidão On-line aten-
de às exigências da nova Plataforma 
Digital do Poder Judiciário Brasileiro 
(PDPJ-Br) por se tratar de solução de-
senvolvida como microsserviço, o que 
facilitará a utilização da nova certidão 
por outros órgãos do Poder Judiciário 
(por exemplo, integrando os sistemas 
dos Tribunais de Justiça por meio de 
convênios).

O novo serviço de certidão on-li-
ne atende aos requisitos de resolução 
recentemente aprovada (pendente de 
publicação) pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF) em projeto estratégico 
chamado “Certidão Única”, que visa 
a uniformizar os critérios para expe-
dição de certidões judiciais no âmbito 
da Justiça Federal de 1º grau e de 2º 
grau.

XV Semana Nacional da Conciliação 
termina hoje, dia 04

A XV edição da Semana Nacional da 
Conciliação, sob o tema “Conciliação: 
menos conflito, mais resultado”, foi ini-
ciada neste último 30 de novembro e 
estará em curso em todo o País até 4 
de dezembro. A campanha, promovida 
anualmente pelo Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, desde 2006, envolve os 
Tribunais de Justiça, Tribunais do Traba-
lho e Tribunais Federais.

A Semana Nacional da Conciliação re-
presenta um esforço concentrado do Po-
der Judiciário para a solução de conflitos 
judiciais de forma harmoniosa,  buscan-
do enaltecer a cultura da paz pela resolu-
ção amigável dos litígios.

Os princípios norteadores da conci-
liação encontram-se na Resolução CNJ 
n. 125/2010, por meio da qual foi ins-
tituída a Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado aos conflitos de 
interesses no âmbito do Poder Judici-
ário. Já pelo Conselho da Justiça Fe-
deral, vale registrar que a Resolução 
CJF n. 398/2016 foi editada para selar 
a necessidade de regulamentação de 
uma Política Judiciária de solução con-
sensual de conflitos na esfera da Justi-
ça Federal.

No âmbito da Justiça Federal, as au-
diências de conciliação no engajamen-
to em andamento serão realizadas por 
todos os Tribunais Regionais Federais, 
prestigiada a virtualidade.

No Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, a despeito da vasta competência 
jurisdicional, a ação ocorrerá nas 14 uni-
dades da federação, tendo o respectivo 
SistCon optado por escolher o mesmo 
slogan- “Menos conflito, mais resultado”.

ndependentemente da XV Semana 
Nacional da Conciliação, é possível ma-
nifestar a intenção de conciliar a qual-
quer momento, pois a conciliação é solu-
ção permanente e sempre disponível em 
todos os Tribunais Regionais Federais do 
País perante os Núcleos ou Centrais de 
Conciliação.

Com efeito, a conciliação vem de-
monstrando ao longo da história forense 
que a formalização de acordos pelas pró-
prias partes, além de reduzir a excessiva 
judicialização, desafogar o Sistema de 
Justiça e diminuir os custos de um pro-
cesso judicial, igualmente homenageia a 
efetividade, dada a satisfação dos envol-
vidos mediante a construção conjunta à 
resolução final do conflito. Ao lado disso, 
visto também que a conciliação desvela o 
Poder Judiciário perante o cidadão.

Para mais informações, sugere-se 
acesso à página da Semana Nacional de 
Conciliação no CNJ no link https://www.
cnj.jus.br/programas-e-acoes/concilia-
cao-e-mediacao/semana-nacional-de-
-conciliacao/.
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