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Aniversariantes
Hoje: Daniela Stachow Machado da 
Silva (6ª Vara), Sandra Barco Nogueira 
(12ª Vara) e Gabrielli Aparecida de Sou-
za Ferreira (Bom Jesus da Lapa).
Amanhã: Fernanda Cristina Oliveira 
Sampaio (2ª Vara) e Luciana Amaral 
de Souza (5ª Vara).
Domingo: Maria das Graças Gonçalves 
de Araujo Fernandes (18ª Vara), Lu-
cia Marcia Agapito dos Santos Urasaki 
(Bom Jesus da Lapa), Danielle Costa 
Martins (Itabuna) e Leila Macêdo Les-
sa (Campo Formoso).
Segunda-feira: Claudio José Bonfim 
da Costa (Nucgp), Denise Severo Fis-
cina (Nucaf) e Tonimarcel Evangelista 
Melo (19ª Vara)..

Parabéns!

Seminário virtual “Justiça, 
Constituição e Processo”

acontece nos dias 14 e 15/12
O desembargador federal Wilson Al-

ves de Souza e o professor Maurício Dan-
tas Góes e Góes coordenam o seminário 
virtual “Justiça, Constituição e Proces-
so”, da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) na próxima semana, dias 14 e 
15 de dezembro.

A conferência será transmitida pelo 
canal do YouTube “Acesso à Justiça Fa-
culdade de Direito UFBA” e homenage-
ará o centenário de nascimento do pro-
fessor J.J. Calmon de Passos, um dos 
maiores pensadores do direito brasileiro, 
fundador e presidente do Centro de Cul-
tura Jurídica da Bahia. O jurista faleceu 
em 2008, aos 88 anos.

Programação – O seminário terá iní-
cio às 9h30 do dia 14 de dezembro. O 
evento contará com a participação dos 
professores da UFBA Paulo Modesto, Sa-
lomão Viana, Fredier Didier Jr e Antonio 
Gidi, este último também leciona na Uni-
versidade de Syracuse/EUA.

Já às 18h, participam os professores 
Renato Dantas, Wilson Alves de Souza, 
ambos da UFBA, e Daniela Marques de 
Moraes, da Universidade de Brasília (UnB).

Na terça-feira, 15 de dezembro, o se-
minário se reinicia às 9h30 com a pre-
sença dos professores da Universidade 
Federal da Bahia Antônio Adonias, Fran-
cisco Bertino e Tarsis Cerqueira.

Treinamento do PJeCor 
recebe inscrições até 

domingo, dia 13

Estão abertas, até este domingo 
(13/12), as inscrições para a Capacita-
ção para utilização do PJeCor, sistema 
baseado no processo judicial eletrônico 
que unifica e padroniza a tramitação 
dos procedimentos administrativos nas 
Corregedorias de todos os tribunais. O 
curso será realizado na modalidade EAD 
(Ensino à Distância), entre os dias 14 e 
17 de dezembro. Não há limite de vagas 
e as incrições podem ser feitas no link: 
https://bit.ly/3nakyoJ

No treinamento, as pessoas partici-
pantes poderão assistir a tutoriais em 
vídeo e outros materiais de apoio. Ainda 
há atividades práticas e o atendimento 
de tutores para poder tirar dúvidas.

O Provimento 102/2020 da Correge-
doria Nacional de Justiça regulamenta 
que todos os novos procedimentos de pe-
didos de providências, atos normativos, 
representações por excesso de prazo, 
bem como de todos os procedimentos 
de natureza disciplinar, deverão ser au-
tuados pelas Corregedorias de todos os 
órgãos do Judiciário no PJeCor, no qual 
deverão tramitar até sua conclusão, in-
clusive em grau de recurso.

Fonte: CNJ

Prorrogada suspensão de prazos processuais 
na Justiça Federal da 1ª Região

Por meio da Portaria Presi 11946858, 
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
prorrogou a suspensão dos prazos pro-
cessuais no âmbito da JF1 (Tribunal, Se-

ções e Subseções Judiciárias), anterior-
mente suspensos pelas portarias Presi 
11864559, 11876827 e 11912172.

Assim, processos que tramitam em 
meio físico e no sistema JEF Virtual estão 
com os prazos suspensos até o dia 11 de 
dezembro.

Para os autos que tramitam no Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe), os prazos 
permaneceram suspensos até 10 de de-
zembro.

A medida considera, para os proces-
sos físicos e do JEF, ajuste no cronograma 

de disponibilização gradual dos sistemas 
que ainda estão sob a rigorosa análise de 
vulnerabilidade pela equipe de Tecnolo-
gia da Informação do Tribunal.

Já para os processos do PJe, leva-se 
em conta a necessidade de ajustes de-
correntes da atualização para a nova ver-
são 2.1.8 ocorrida entre os dias 4 e 6 de 
dezembro, situação esperada e somente 
detectável com o sistema em uso.

A íntegra da Portaria está disponível 
no portal do TRF1 e pode ser acessada 
no link: https://bit.ly/3a24ZvV

Pesquisa de satisfação 
para usuários externos 
de TI somente até hoje

Termina nesta sexta-feira, 11 de de-
zembro, o prazo para usuários externos 
de Tecnologia de Informação (TI) da 
Justiça Federal responderem à pesquisa 
disponibilizada pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF). O portal do TRF1 disponi-
bilizou um link em sua página principal 
que dá acesso à pesquisa.

A enquete tem por objetivo conhecer 
o grau de satisfação dos clientes exter-
nos, como usuários dos recursos e ser-
viços de TI disponibilizados pelos órgãos 
da Justiça Federal.

Essa iniciativa é realizada em cum-
primento à Resolução CJF n. 497/2018, 
que integra o Glossário de Metas do Pla-
nejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação da Justiça Federal, Meta 2: 
atingir, até 2020, 80% de satisfação dos 
clientes externos de TI.

Para participar da pesquisa como 
usuário externo, acesse: https://bit.
ly/37SbhLP

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 Justiça, 
destaca na edição que vai ao ar neste fim 
de semana, dias 12 e 13 de dezembro, 
reportagens sobre direitos de candidatos 
em concursos públicos, implantação da 
Lei Geral de Proteção de Dados e julga-
mentos de causas envolvendo o auxílio 
emergencial.

Esse programa também explica a de-
cisão do TRF1 de que cabe aos Juizados 
Especiais Federais (JEFs) a responsabili-
dade de resolver causas que envolvam o 
auxílio emergencial, benefício financeiro 
do governo federal que objetiva auxiliar 
cidadãos mais vulneráveis no enfrenta-
mento à crise do coronavírus.

O Inteiro Teor vai ao ar na TV Justiça 
neste sábado, 12 de dezembro, às 11h, 
com reprise no domingo, dia 13, nesse 
mesmo horário. Após a exibição, o pro-
grama fica disponível para ser assistido 
no YouTube do TRF1.
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