
Aniversariantes - Hoje: Luiz Antonio Guimarães Machado (NUASG), Guilherme 
dos Santos Dias (NUCJU), Valdir Lima Alves (VIPAC) e Jandson Luís Sampaio de 
Almeida (Viverde). Amanhã: Dorislei Sousa Novato Lauton (NUCGP), João Virgilio 
Mendes (NUCJU), Obede Pinheiro dos Santos (21ª Vara), Lais Pacheco de Lima (10ª 
Vara), Barbara Luiza Costa Maia (13ª Vara), Helen Caroline Oliveira Nascimento 
(Feira de Santana) e Jovania Arlene de Jesus Santos (Bom Jesus da Lapa). Parabéns!
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TRF1 divulga cronograma
de expansão do PJe

or meio da Portaria Presi 8901408, 
o TRF 1ª Região tornou público o crono-
grama de expansão do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico (PJe). A partir de 21 
de outubro, os autos de classes criminais 
e respectivos incidentes no Tribunal pas-
sarão a tramitar por meio eletrônico.

Os processos das demais classes cí-
veis (inclusive execução fiscal) e os novos 
processos das classes cíveis e criminais 
de Juizado Especial Federal Adjunto te-
rão cronograma específico, com suspen-
são de autuação de processos físicos 
em 21 de outubro nas Varas Únicas das 
Subseções Judiciárias de Oiapoque e de 

Laranjal do Jari, no Amapá, e em 11 de 
novembro na Vara Única da Subseção 
Judiciária de Corrente, no Piauí.

Já para autos de classes criminais e 
respectivos incidentes, o sistema será ex-
pandido, com suspensão da autuação de 
processos físicos, nos dias 21 de outu-
bro e 4, 11 e 25 de novembro em Varas 
Federais vinculadas às Seccionais e Sub-
seccionais do Acre, do Amapá, do Ama-
zonas, do Maranhão, de Minas Gerais, de 
Mato Grosso, de Rondônia, do Tocantins, 
da Bahia, de Goiás, do Pará, do Piauí e 
de Roraima.

O cronograma completo de expansão 
está disponível na Portaria, disponível no 
link: http://bit.ly/2M2UCLJ.

De acordo com o documento, os no-
vos incidentes de processos em que as 
classes do processo principal (seja ele 
físico, seja digital de outros sistemas pro-
cessuais eletrônicos) estejam ativas no 
PJe, independentemente do sistema em 
que tramitem, serão distribuídos no Pro-
cesso Judicial Eletrônico.

Fonte: TRF1

Publicado novo Regimento
Interno da TNU

Foi publicado, no dia 9 de outubro, 
o novo Regimento Interno da Turma Na-
cional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais (TNU). Instituído pela 
Resolução n. 586, de 30 de setembro de 
2019, o normativo foi aprovado na últi-
ma sessão do Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF), em setembro.

Segundo o ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, relator do processo no Co-
legiado, o assunto foi discutido duran-
te a 2ª edição do Workshop Diálogos 
e Cooperação no Sistema Recursal dos 
Juizados Especiais Federais, realizado 
em dezembro de 2018, com ampla par-

ticipação de juízes federais e servidores 
envolvidos com o tema. “Apresentados 
os resultados do Workshop à Comissão 
Permanente dos Juizados Especiais Fe-
derais, foi deliberada a instituição de um 
grupo de juízes para, a partir deles, reali-
zar estudos e apresentar propostas desti-
nadas à revisão do Regimento Interno da 
TNU”, explicou em voto.

Ainda de acordo com Sanseverino, é 
preciso inovar em busca do princípio cons-
titucional da razoável duração do proces-
so. “A proposta do novo regimento busca 
simplificar e sistematizar procedimentos a 
fim, sobretudo, de deixar bem delineado 
o juízo de admissibilidade dos pedidos de 
uniformização apresentados junto às tur-
mas recursais”, concluiu o relator.

Acesse no link http://bit.ly/31g11rw  o 
novo Regimento Interno da TNU, que tam-
bém está disponível no Portal do CJF, área 
da TNU, Regimento Interno. (Fonte: CJF)

NUBES traz palestra sobre
“A Perspectiva Psicoemocional

do Câncer” amanhã, às 14h
O Núcleo de Bem-Estar Social – NU-

BES, em parceria com o Instituto Traves-
sias, traz para a Seção Judiciária da Bahia 
mais uma abordagem inédita: A Perspec-
tiva Psicoemocional do Câncer. A palestra 
será realizada amanhã, dia 16, às 14h, 
no Auditório Ministro Dias Tridade.

Da prevenção do câncer ao seu de-
senvolvimento: uma visão psicoemocio-
nal - O câncer é carregado de estigmas e 
preconceitos, sendo visto como um vilão, 
para muitas pessoas. Há uma tendência 
das pessoas só pensarem no prejuízo que 
esse diagnóstico causa. E muitas vezes, 
esquecem que trata-se de uma doença 
multifatorial. Ou seja, não acontece do 
nada e nem cai do céu.

Na verdade, há muitos fatores huma-
nos que desencadeiam o câncer, quando 
associados entre si como tabagismo, alcoo-
lismo, maus hábitos alimentares, estresse, 
sedentarismo e genética. Mas a genética é 
a que tem menor influência, pois aconte-
ce em alguns casos específicos de câncer. 
Então, todos os fatores passam pela res-
ponsabilidade de cada pessoa. O que você 

introduz no seu corpo, como você cuida do 
seu corpo, quais sentimentos você carrega, 
como você lida com os desafios da vida e 
com os eventos nefastos e difíceis. Assim, 
como tudo isso pode contribuir para o de-
senvolvimento do câncer, também pode 
evitar o surgimento dele.

Você sabia que vários tipos de cân-
cer são evitáveis? Como assim? Através 
dos seus hábitos e do seu estilo de vida. 
Hoje em dia, já sabemos que o estres-
se acontece por uma sobrecarga física e 
emocional diante de algum acontecimen-
to muito negativo ou a repetição desse. 
Pode ser um evento traumático também.

Quando o estresse está instalado, a 
imunidade diminui e com isso, abrem 
portas para o surgimento do câncer. Há 
muito mais conhecimento útil a respei-
to disso. Ficou interessado e quer saber 
como você pode impedir esses caminhos 
em direção ao câncer? Venha assistir a 
palestra com a psicóloga e especialista 
em Psico-oncologia e Consteladora Sis-
têmica Sabrina Costa Figueira que acom-
panha pessoas com câncer há 14 anos.


