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CJF promove curso sobre Sistema 
Penitenciário Federal no período
de 15 de setembro a 8 de outubro

O Conselho da Justiça Federal (CJF), 
por intermédio do Centro de Estudos Ju-
diciários (CEJ), promoverá, no período de 
15 de setembro a 8 de outubro, o curso 
sobre o Sistema Penitenciário Federal, na 
modalidade de ensino a distância (EaD), 
com tutoria. Este ano o Sistema Peniten-
ciário Federal comemora 15 anos de im-
plantação. As inscrições seguirão aber-
tas, até o dia 12 de setembro, no link: 
https://educa.enfam.jus.br/inscricao-cur-
so-spf2021

A ação educacional, credenciada jun-
to à Escola Nacional de Formação e Aper-
feiçoamento de Magistrados (Enfam), 
tem como público-alvo magistrados das 
varas criminais e de competência crimi-
nal. O curso possui um total de 40 vagas, 
carga horária de 39 horas-aulas e está 
organizado em três etapas, incluindo o 
XII Workshop do Sistema Penitenciário 
Federal, que será realizado nos dias 7 e 
8 de outubro, por videoconferência.

O objetivo do curso é desenvolver as 
competências dos magistrados federais e 
promover a análise crítica das questões 

controvertidas sobre o Sistema Penitenci-
ário Federal quanto ao histórico, a com-
petência dos juízes corregedores, a fina-
lidade e as características dos presídios 
federais, o perfil dos presos, assim como 
o prazo máximo para a inclusão e a pos-
sibilidade de renovação da permanência, 
com abordagem sobre alterações trazidas 
pela Lei n. 13.964/2019.

Os magistrados federais que necessi-
tam de horas para promoção e vitalicia-
mento na carreira deverão participar das 
três etapas do curso.

Para mais informações acesse a pági-
na do curso: https://bit.ly/3yF7SLy

Gravações das aulas do Workshop PJe 
2021 já estão disponíveis para acesso

Se você perdeu o workshop PJe 2021 
ou deseja rever as aulas, saiba que o Cen-
tro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
de Servidores da 1ª Região (Cedap) dis-
ponibilizou as gravações dos dois dias do 
evento, que ocorreu por meio do Teams.

Para acessar o material, basta entrar 
na midiateca do Cedap, disponível na pá-
gina de EaD do TRF1, e fazer o login com 
a matrícula e senha da rede, ou no link: 
https://bit.ly/2WRLEZx

O workshop ocorreu nos dias 3 e 4 
de agosto e foi destinado a usuários do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) de 1º 
e 2º graus, tratando de diversos temas 
relativos ao PJe de cada grau:

PJe 1º Grau – Gerenciamento de 
processos, para facilitar o trabalho em 
lote; possibilidades de automatização 
de vinculação de etiquetas, bem como a 
importância de mantê-las em coerência 
com a tramitação do processo; migração 
de processos; indexação com lembretes; 
cartas precatórias: SEI versus PJe; audi-
ências/perícias etc.

PJe 2º Grau – Tramitação do proces-
so nos gabinetes quando da ocorrência 
das seguintes situações: processos com 
pedido de vista; processos que possuem 
revisão e processos com voto vencido e 
assinatura de acórdãos utilizando a ferra-
menta de assinar em lote.

Reunião do CIPE/SJBA analisa 
andamento de Iniciativas Estratégicas

Na tarde de ontem, 02/09, ocorreu a 
terceira reunião desse ano do CIPE- Co-
mitê Institucional de Planejamento Estra-
tégico da SJBA, sob a direção da SEAGE, 
com a presença do juiz federal Diretor do 
Foro, Fábio Moreira Ramiro, a diretora da 
SECAD, Patrícia Moraes de Menezes, e 
demais membros do comitê, como a di-
retora do CEJUC, e alguns diretores de 
secretaria de Vara e de núcleos adminis-
trativos.

Na reunião, foi possível fazer um ba-
lanço do cumprimento das metas do CNJ 
e CJF até 31/08/21, e analisar o anda-
mento das Iniciativas Estratégicas, com 
apresentação dos projetos já executados, 
avaliação dos que ainda estão em anda-
mento e sua repercussão no alcance das 
metas. 

Um dos pontos abordados foi a di-
ficuldade atualmente enfrentada pe-
las Varas no cumprimento da meta 1, 
pois devido à pandemia alguns peritos 
ainda não retornaram ao atendimen-
to presencial, o que tem prejudicado a 
marcação e realização de perícias médi-
cas. Por outro lado, projetos como o de 
digitalização de processos físicos, uma 
das prioridades da atual gestão, já está 
bastante adiantado, e tem possibilitado 
o aumento da produtividade em teletra-
balho, com a migração dos processos 
físicos para o PJe.

Alguns dos projetos citados na reunião 
foram: o PAC - Plano Anual de Contrata-
ções, do NUCOM, que passa por ajustes 
para se unir ao CAC; os projetos do CE-
JUC, como: Semana da Poupança (já fi-
nalizado), Concilia Teams, Concilia Sub-
seções, Justiça Cidadã, Justiça Inclusiva, 
sendo que os dois últimos dependem do 

trabalho presencial e por enquanto não 
podem prosseguir. Também o projeto 
Residência de TI, do NUCGE e NUTEC, 
em parceria com a UFBA; e outros proje-
tos que serão iniciados ainda, como por 
exemplo o de seleção de estagiários do   
NUCGP.

A diretora do NUCGE,  Liliana Kelsch 
Sarmento, ressaltou a relevância desse 
trabalho e do laboratório de inovação que 
já vem produzindo muito, e pontuou so-
bre a importância do apoio dos colegas, 
com o engajamento de servidores para 
atuarem como laboratoristas. Informou, 
ainda, que alguns projetos da SJBA já 
foram solicitados para replicação em ou-
tras seccionais.

Ao final da reunião, a Diretora da 
SECAD, Patrícia Moraes, falou da im-
portância dessas demandas, e que os 
diretores de Vara devem ser estimula-
dos a trazerem suas dificuldades para 
que o NUCGE possa apresentar solu-
ções, por meio de iniciativas estratégi-
cas.

Dr. Fabio Ramiro concordou dizendo 
que as ideias são sempre bem-vindas, 
e que é necessária essa aproximação 
das necessidades da área fim com a 
área meio, a fim de que novos projetos 
aconteçam. Ele ressaltou a satisfação 
de ter um comitê tão capacitado, com 
membros que representam tão fide-
dignamente suas áreas de atuação, e 
agradeceu pelo esforço e desempenho 
de cada um, pois apesar dos desafios 
da gestão na pandemia e das restri-
ções impostas, a SJBA tem consegui-
do superar as dificuldades, avançando 
cada vez mais para uma Justiça do 
futuro.
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