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Aniversariantes
Hoje: Sueli Silva Gonçalves (10ª 
Vara), Glauber Novaes de Sousa 
(Itabuna), Anny Beatriz Machado 
Lopes (Irecê), Emanuelly Moreira de 
Oliveira (Teixeira de Freitas), Emily 
Monalisa Ipirapininga Pitanga (22ª 
Vara), Taina dos Anjos Santos (21ª 
Vara) e Wesley Mendes Menezes 
(Turma Recursal).Amanhã: Urias 
Ribeiro dos Santos (Numan), Maria 
da Conceição Moura Oliveira Moraes 
(Nubes), Tatiana Gonçalves Pereira 
de Souza (Nucgp) e Juliana Oliveira 
da Silva (Feira De Santana).

Parabéns!

PJe ganhará nova versão do sistema
O Núcleo Regional de Apoio ao Pro-

cesso Judicial Eletrônico (Nupje) informa 
que o PJe será atualizado na próxima 
sexta-feira, 27 de novembro, a partir das 
18h (horário de Brasília), para a versão 
2.1.8.0. O procedimento tem previsão 
de conclusão até, aproximadamente, as 
18h de domingo, 29 de novembro. Du-
rante esse período, o sistema ficará in-
disponível.

Pedidos formulados no horário de 
Plantão Judicial e sujeitos à apreciação 
nesse período deverão ser entregues di-
retamente ao plantonista pelo meio con-
siderado mais adequado pela equipe de 
plantão (e-mail, p. ex).

Confira as principais vantagens da 
nova versão:

1) Novo botão Realizar mágica no 
menu Etiquetas do Painel do usuário, 
para automatizar a inclusão de etiquetas 
nos processos;

2) Novos filtros para edição de etique-
tas e possibilidade de criar subetiquetas;

3) Seleção do Tipo de documento em 
lote na ferramenta de anexação de docu-
mentos;

4) Novo botão nos Autos Digitais para 
MARCAR TODOS COMO LIDOS (docu-
mentos não lidos);

5) Nos Autos Digitais, os documentos 
não lidos são grafados na cor azul, e os 
lidos na cor preta.

6) Ícones nos Autos Digitais para in-
dicação dos tipos de prioridades proces-
suais e outras situações cadastradas nos 
autos (os ícones serão disponibilizados 
futuramente no Painel do usuário);

7) Ícones de atalho aos principais me-
nus dos Autos Digitais;

8) Novo botão na aba PARTES da 
Retificação de autuação para Aproveitar 
advogados de outros processos;

9) Novo botão no cadastro da parte 
para indicação se esta é sigilosa ou não;

10) Novo botão no menu Segredo ou 
Sigilo dos Autos Digitais para DEFINIR A 
VISUALIZAÇÃO EM LOTE de documen-
tos sigilosos;

11) Cinco níveis de sigilo configurá-
veis no menu Segredo ou Sigilo dos Autos 
Digitais;

12) Nova tarefa com opção para Tras-
ladar documentos de outro processo;

12) Indicação da situação cadastral 
do advogado junto à OAB, na aba PAR-
TES da Retificação de autuação;

13) Disponibilização de Filtros Crimi-
nais (órgão de origem do procedimento 
criminal, número do procedimento cri-
minal e protocolo de polícia) na consulta 
processual interna;

14) Novo botão no campo de lança-
mento dos movimentos processuais para 
consulta aos detalhes do movimento, có-
digo, texto e glossário (se disponível);

15) Lançamento automático das mo-
vimentações processuais Desentranhado 
o documento e Cancelada a movimenta-
ção processual, após a exclusão de docu-
mento do processo;

16) Novo campo no cadastro do Ór-
gão julgador para registrar impedimento 
ou suspeição do magistrado em relação a 
determinada parte ou advogado;

17) Na rotina da sessão de julgamen-
to, disponibilização de opção para regis-
trar a movimentação para somente um 
dos processos julgados;

18) Novo botão na tela da Relação de 
julgamento para mostrar se algum ma-
gistrado do colegiado possui impedimen-
to ou suspeição cadastrados;

19) Retorno da Ata de julgamento, 
que estava disponível nas primeiras ver-
sões do sistema;

20) Inclusão dos assuntos do proces-
so no Painel dos representantes proces-
suais;

21) Inclusão de checkbox todos na 
aba APTOS PARA PUBLICAÇÃO da Re-
lação de julgamento;

22) Movimentos processuais vincula-
dos a documentos sigilosos também es-
tarão em sigilo;

23) Nova opção para o secretário de 
sessão indicar se o julgamento foi de Mé-
rito ou de Preliminar;

24) Possibilidade de realizar a redis-
tribuição do processo entre cargos judi-
ciais do mesmo órgão julgador;

25) Atualização das Tabelas Proces-
suais Unificadas;

26) Melhorias no desempenho da 
aplicação e dezenas de correções de er-
ros gerais.

Solicita-se a compreensão dos usu-
ários caso ocorram instabilidades no 
sistema nos dias posteriores à atualiza-
ção. As equipes técnicas estarão a pos-
tos para regularizar o funcionamento do 
PJe.

Acompanhe AQUI os dados do Projeto de Digitalização da SJBA

Esmaf promove fórum 
sobre Fundamentos do 
Jurisprudencialismo

A estrutura teórica do Jurisprudencia-
lismo, proposta pelo professor e filósofo 
Antônio Castanheira Neveso, foi o assun-
to central do X Fórum Jurídico da Esco-
la de Magistratura Federal da 1ª Região 
(Esmaf), que promoveu o debate sobre 
a temática Fundamentos do Jurispruden-
cialismo. 

O evento on-line foi realizado na sexta-
-feira, 20 de novembro, com transmissão 
pelo o canal da Esmaf no YouTube. O fó-
rum teve coordenação do desembargador 
federal do TRF1 Souza Prudente (diretor 
da Esmaf), do desembargador federal do 
TRF1 Wilson Alves de Souza (vice-diretor 
da Escola) e do juiz federal Pedro Felipe 
de Oliveira Santos (coordenador-pedagó-
gico da Esmaf).

Para o desembargador federal Wilson 
Alves de Souza, que também mediou os 
debates, “é necessário falar mais sobre as 
teorias do jurisprudencialismo e o pensa-
mento do professor Castanheira Neves”.

Para conferir um resumo das pales-
tras, acesse: https://bit.ly/2J5n1C9. In-
teressados em assistir à íntegra das pa-
lestras proferidas no X Fórum Jurídico da 
Esmaf podem acessar o canal da Esmaf 
no YouTube.
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