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 Justiça Federal avança no
retorno ao trabalho presencial

a partir de segunda-feira

A Justiça Federal na Bahia inicia, na 
próxima segunda-feira, 20/9, uma nova 
etapa de retomada do trabalho presencial. 
A Resolução PRESI 35/2021 consolidou 
medidas de prevenção e redução dos ris-
cos de disseminação do contágio pelo co-
ronavírus, bem assim  redefiniu as etapas 
de retomada das atividades presenciais, 
que atulamente são três: de  transição, 
preliminar e etapa avançada -1.

A Seção Judiciária da Bahia e suas 
Subseções passam para a etapa avança-
da -1, a partir de 20/09/21. Nessa eta-
pa, continuam a fluir integralmente os 
prazos dos processos que tramitam em 
meio físico e eletrônico, com a adoção 
das medidas de prevenção estabelecidas 
nesta Resolução. Durante o período da 
etapa avançada – 1, o prazo mínimo de 
atendimento presencial ao púbico exter-
no será de 5 horas diárias, realizadas no 
horário das 10 às 15 horas – consoante 
as normas locais de funcionamento da 
Justiça Federal no Estado - e o retorno 
dos serviços presenciais será limitado a 
50% (cinquenta por cento) do quantita-
tivo total de pessoal de cada unidade, 
considerados servidores, estagiários e 
prestadores de serviço. 

Esse percentual poderá ser atingido 
gradualmente, não podendo, todavia, 

ultrapassar o limite estabelecido. Na 
etapa avançada-1, é obrigatório o pré-
vio agendamento para acesso ao prédio 
pelo público externo, observados os cri-
térios de biossegurança e o limite da ca-
pacidade de atendimento da unidade no 
momento. Fica garantida, nessa etapa, 
a apreciação, no mínimo, das matérias 
estabelecidas no art. 4º da Resolução 
CNJ 313/2020. 

Nos artigos 2º ao 9º da Resolução 
são tratadas as medidas de prevenção, 
como a obrigatoriedade do uso de más-
caras, a limitação das viagens a serviço 
e qualquer participação de servidor em 
treinamentos presenciais, congressos e 
eventos externos, bem como, orienta-
ção por parte dos gestores para se evitar 
reuniões presenciais e aglomerações, 
dentre outras medidas. 

O normativo também estabelece os 
requisitos para concessão de trabalho 
remoto, levando-se em conta o esque-
ma de vacinação em que se encontram 
os servidores pertencentes ao grupo de 
risco.

A Resolução estabelece, ainda, o re-
gramento sobre o restabelecimento dos 
serviços jurisdicionais presenciais, den-
tre os quais a realização de audiência e 
sessões de julgamento, que continuam 
sendo realizadas, como regra, de modo 
virtual. Caberá ao juiz do processo, por 
decisão, fundamentar a necessidade de 
realização de audiências presenciais e 
semipresenciais.

A íntegra da Resolução PRESI 
35/2021 pode ser conferida no link: ht-
tps://bit.ly/39gd3HS

INFOVIA
NUTEC orienta como gerar QR Code

para acessar audiências usando Word
A novidade foi introduzida e compartilhada pelos juízes federais Marcel

Peres e Andreia Guimarães, da 3ª Vara Federal de Feira de Santana,
observando modelo adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

O NUTEC criou um roteiro de como acessar audiências usando o Word. Para evitar 
erros e agilizar o processo é fundamental seguir as orientações:

1 – No MS Word, clique em inserir 

2 – Depois, clique nos três pontinhos (...) na parte direita da tela

3 – No menu que se abrir, escolha a opção suplementos.

4 – Na janela Suplementos do Office, digite no campo de pesquisa QR4Office e 
clique na lupa.

5 – Em seguida clique em adicionar e depois em continuar.

6 – Aparecerá uma janela ao lado para que seja inserido o link que gerará o QRCode.

7 – Abaixo do local onde está escrito Enter the URL/Text (...), selecione a opção 
“custom” clicando no símbolo “V” e por fim cole o link da reunião no primeiro campo.

8 – Depois clique no botão “Insert”. O QRCode será gerado no Word. Podem testar.

9 – Para enviá-lo, basta copiar e colar em qualquer aplicativo, como whatsapp, 
telegram, ou teams. 

Suplementos e baixa o QR4OFFICE, depois basta copiar o link da reunião já criada, 
copiar o link e inserir no campo como mostra a imagem.

Relação entre corpo e mente é tema 
de bate-papo promovido pelo STF

no Setembro Amarelo de 2021
Em celebração do mês Setembro 

Amarelo, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) realiza bate-papo com o tema 
“Dialogando com meus sintomas – Quan-
do a boca cala, os órgãos falam; quando 
a boca fala, os órgãos saram”. O evento 
será transmitido ao vivo no canal no STF 
no YouTube, nesta sexta-feira, 17 de se-
tembro, às 16h (horário de Brasília).

A iniciativa pretende promover ações 
de valorização da vida e contribuir para 
a melhoria da saúde integral, ajudando 
a desenvolver um olhar cuidadoso com 
as pessoas. Também espera-se auxiliar 
os participantes a construir noções de 
autocuidado mental e emocional a par-
tir da compreensão dos sinais do seu 
corpo.

DIA 20 DE SETEMBRO SERÁ O INÍCIO DA ETAPA AVANÇADA - 1
COM AUMENTO DO PERCENTUAL MÁXIMO PARA 50% 

DO QUADRO FUNCIONAL DE CADA UNIDADE
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