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Aniversariantes
Hoje: Kleber Correia Portela (NU-
COD), Carlos Alberto Santos Carvalho 
Filho (Vitória da Conquista), Tatiana 
da Cunha Almeida (24ª Vara), Obeed 
Barbosa Grigorio (Barreiras) e Ana Ca-
rolina Sales dos Santos (20ª Vara).
Amanhã: Fernanda Maisa Costa Fran-
ca (18ª Vara), Sandra Felicio de San-
tana (NUAUD) e Neyva Andrea Santos 
Araujo (1ª Vara).

Parabéns!
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Participe da pesquisa 
pública da Justiça 

Federal para revisão
da estratégia do 

período 2021 – 2026

Está disponível, até 10 de julho de 
2020, consulta pública promovida pela 
Justiça Federal, tendo como objetivo 
a coleta de insumos para a revisão da 
estratégia para o novo ciclo 2021-2026 
do Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal.

Tal iniciativa, coordenada pelo Conse-
lho da Justiça Federal (CJF), ampara-se 
no princípio da gestão participativa e de-
mocrática, possibilitando a participação 
de magistrados, servidores, advogados e 
cidadãos, conforme preconiza a Resolu-
ção CNJ n. 221/2016.

O questionário, que contém 15 per-
guntas, trata de consulta sobre a priori-
zação de macrodesafios e opiniões sobre 
temas que servirão de insumos para a 
definição das metas estratégicas para 
2021/2026. O link de acesso é https://
www2.cjf.jus.br/questionario/index.
php/161881?lang=pt-BR. Contribua 
para melhoria dos serviços prestados 
pela Justiça Federal.  Participe!

Inscrições para o Curso 
virtual “PJe Básico” 

terminam hoje

Hoje é o último dia para as inscrições 
do curso “PJe Básico – Turma 2/2020”, 
a ser realizado pela Seção de Ações Edu-
cacionais Virtuais (Seavi) do TRF1 entre 
os dias 21 de julho e 21 de agosto.

A capacitação vai abordar o seguin-
te conteúdo programático: Visão geral 
do Sistema; Autos Digitais; Atribuição e 
níveis de sigilo; Painel do magistrado – 
geral; Painel do magistrado na sessão (2º 
Grau); Painel do secretário na sessão (2º 
Grau); Painel do oficial de justiça; Painel 
do usuário; Funcionalidades; Modelos de 
documento; Remessa de processos ao 2º 
Grau; Lançamentos de movimentações; 
Rotinas de preparação de comunicação; 
Motivos de redistribuição de processos; 
Relatório, Voto, Ementa, Inteiro Teor; 
Baixa de processos ao 1º Grau e Requisi-
ção de pagamento (1º Grau).

Com 300 vagas para toda a 1ª Re-
gião, o objetivo do evento é contextuali-
zar o uso das funcionalidades do Siste-
ma Processo Judicial Eletrônico (versão 
nova) em relação a normas processuais e 
procedimentos da JF1.

O treinamento será ministrado na mo-
dalidade virtual autoinstrucional com 30 
horas de duração. A capacitação é volta-
da para servidores do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, das Seções e Sub-
seções Judiciárias vinculadas.

As incrições estão sendo realizadas na 
aba da Unicorp, portal do TRF1, ou no 
link https://bit.ly/2WyRNHH que também 
dispõe a ementa do curso “PJe Básico”.

Subseção Judiciária de Barreiras realiza
295 audiências e 321 perícias durante 

Regime de Plantão Extraordinário

A Subseção Judiciária de Barreiras da 
Seção Judiciária da Bahia realizou em 
quatro semanas no mês de junho/2020, 
295 (duzentas e noventa e cinco) audi-
ências previdenciárias, com instrução e 

julgamento imediato, 
via aplicativo TEA-
MS.  As audiências 
aconteceram por meio 
virtual, observadas as 
regras das Resoluções 
PRESI 10118537 e 
10164462, como for-
ma de prevenir o con-
tágio por corona vírus, 
mas sem prejudicar a 
tutela de direitos aos 
jurisdicionados.

Estão agendadas para o restante do 
mês de julho outras 388 audiências na 
Subseção, todas virtuais. Nos casos em 
que celebrado acordo entre as partes, a 
requisição de pequeno valor (RPV) está 

sendo expedida de imediato, para via-
bilizar o rápido pagamento ao segura-
do. Sem acordo, a sentença é proferida 
em audiência, com as partes já saindo 
intimadas.

No período de 19/05/2020 ao final de 
junho/2020, nos termos da Resolução nº 
317 de 30/04/2020 do CNJ, também fo-
ram realizadas em meio eletrônico, 321 
perícias e com outras 370 já agendadas 
para julho.

Respeitadas as limitações impostas 
pela pandemia, segue a Justiça Federal 
de Barreiras em regular funcionamento, 
em regime de plantão extraordinário, que 
pode ser contatado pelo telefone (77) 
99989-3935 ou e-mail 01vara.bes@
trf1.jus.br.


