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Aniversariantes
Hoje: Kenia Iara Rodrigues de Car-
valho (Barreiras), Adriana Silva 
Rivas (9ª Vara), Glaucione Santos 
Japiassu de Almeida (Itabuna) e 
Acácio Luiz Almeida Santos Júnior 
(Itabuna).

Amanhã: Valmira Moreira Lisboa Do-
rea (23ª Vara), Luciana Peixoto Mega 
(15ª Vara), Domingos Sávio Belfort 
Campos Júnior (NUMAN), Marluce 
Santana Costa Borges (Paulo Afonso), 
Carlos Euler de Souza e Azevedo Me-
drado (5ª Vara) e Gildson Fernandes 
Santos (Itabuna).

Parabéns!

Seminário online sobre Lei Geral de Proteção 
de Dados está com inscrições abertas

Representantes do Governo, Socieda-
de Civil ou Academia, assim como inte-
ressados em geral, podem participar do 
seminário Serpro de Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD), que vai ocorrer a 
partir desta quarta-feira, dia 20 de maio, 
das 14h às 17h, pela internet.

O evento é gratuito e vai contar com 
especialistas de grandes empresas que 
discutirão como as empresas podem 
se preparar da melhor maneira possível 
para a LGPD. Serão três palestras, com 
os seguintes temas: “A jornada da con-
formidade independentemente de leis”, 
“Direitos dos titulares: Gestão de consen-
timentos e manutenção da privacidade 
de dados e governança corporativa” e 
“A importância da conscientização sobre 
cultura de privacidade”. Além disso, o 
curso contará também com 3 painéis de 
debates e 16 participantes, que podem 
ser conferidos no link: https://blueprintt.
co/lp/seminario-serpro-de-lgpd/

Segundo informações do site do Ser-
pro (Serviço Federal de Processamento 
de Dados - empresa de TI para gover-
no), a LGPD afetará todas as empresas, 
sejam do ramo industrial, comercial ou 
prestação de serviços como produção de 
automóveis, softwares, serviço de trans-
porte, marketing, venda de roupas, ali-
mentos, etc.

Porém, a maioria dessas empresas, 
segundo o site do Serpro, ainda não 

sabe como tratar os dados pessoais do 
cidadão de acordo com o que rege a 
nova lei. Para ajudar a transformar este 
cenário de falta de alinhamento no país, 
o seminário trará especialistas que elu-
cidarão o tema.

Eles vão abordar os principais tópicos 
que ainda geram dúvidas no dono de ne-
gócio que quer se adequar à lei – seja 
ele um micro, pequeno ou grande em-
presário. No bate-papo que abre o semi-
nário, “A jornada da conformidade inde-
pendentemente de leis”, será discutida, 
por exemplo, a relação entre a proteção 
de dados pessoais e os últimos aconte-
cimentos no Brasil ligados à vigência da 
LGPD. Na sequência, serão esclarecidas 
questões referentes a mapeamento de 
riscos, vazamento de dados, direitos dos 
titulares, papel do encarregado (DPO), 
governança corporativa e cultura de pri-
vacidade.

Inscrições e informações adicionais, 
podem ser encontradas no seguinte link: 
serpro.gov.br/lgpd.

Alterada a estrutura 
administrativa da 

Presidência do TRF1
O presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, I’talo Mendes, as-
sinou, no dia 11 de maio, a Resolução 
Presi 10123682 alterando a estrutura 
administrativa da Presidência do TRF1.

Segundo a Resolução, as mudanças 
ocorreram diante da possibilidade de 
convocação de magistrados para pres-
tar auxílio à Presidência do Tribunal; da 
oportunidade de centralizar atividades de 
unidades vinculadas à Presidência; da 
necessidade de restrições orçamentárias 
e de nova configuração de trabalho de-
corrente da ampla utilização do trabalho 
remoto, que reestruturou os processos de 
trabalho.

Entre as principais mudanças estabe-
lecidas, a Secretaria-Geral da Presidên-
cia (Segep) passa a ser conduzida por 
um juiz federal que exercerá o cargo de 
secretário-geral designado entre os con-
vocados a prestar auxílio à Presidência. 
O magistrado participará das discussões 
das matérias relativas às atividades sistê-
micas independentemente da vinculação 
hierárquica.

Outra alteração importante é a cria-
ção da Assessoria da Presidência (As-
pre), vinculada diretamente à Presidên-
cia e que será comandada por um chefe 
de assessoria.

As unidades organizacionais da es-
trutura da Presidência, com exceção da 
Aspre, da Secretaria de Auditoria Interna 
(Secau) e do Núcleo de Gerenciamento 
de Precedentes (Nugep), que permane-
cem vinculadas à Presidência, passam a 
ser coordenadas pela Segep.

De acordo com a norma, a Secretaria 
do Tribunal deverá apresentar, por meio 
de suas unidades técnicas, no prazo de 
60 dias, proposta a fim de viabilizar uma 
estrutura compatível com a atual conjun-
tura do TRF1.

A Resolução 10123682 já está em 
vigor. Para conferir as mudanças na es-
trutura de cargos, funções comissiona-
das e vinculações hierárquicas, acesse: 
https://portal.trf1.jus.br/dspace/hand-
le/123/235019

Coger disponibiliza 
orientações sobre

o uso do Teams
para a área fim

A Corregedoria Regional da Justiça 
Federal da 1ª Região elaborou material 
com orientações sobre o uso da ferra-
menta Microsoft Teams, voltado mais 
especificamente para os usuários da ati-
vidade fim. O objetivo do trabalho é con-
tribuir para a execução das atividades de 
forma mais efetiva e produtiva.

A publicação pode ser acessada no 
link: https://bit.ly/3e1nKy4


