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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Saiba como usar a Plataforma de 
Governança Digital Colaborativa

do Poder Judiciário (Connect-Jus)

Demonstrativo da Situação do Acervo da 1ª Região

Este é “O Painel”. Bastante completo! Nele é possível ver a quantidade de 
processos distribuídos, em tramitação, baixados e julgados, com possibilidade de 
filtros por grau, UF, unidade judiciária, juízo, período (ano e mês), assunto e classe.

Por exemplo, selecionando os filtros Ano 2021, UF BA, processos Julgados, e 
clicando na opção Detalhar Assuntos e Classes, selecionando Auxílio-Doença Pre-
videnciário, é possível saber quantos processos foram julgados na Bahia em 2021, 
relativos a este assunto, por unidade judiciária.

Portanto, deste painel é possível extrair uma infinidade de informações esta-
tísticas, que podem ser úteis tanto para a gestão interna do acervo (importante 
ferramenta para o gestor de vara, por exemplo) como para as instituições parceiras 
da JF e o público externo em geral.

A Recomendação nº 93 de 6 de abril 
de 2021 do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) dispõe sobre o uso da Platafor-
ma de Governança Digital Colaborativa 
do Poder Judiciário (Connect-Jus), ferra-
menta  voltada ao compartilhamento de 
Iniciativas, Projetos e Ações de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação (TIC), 
com incentivo ao trabalho colaborativo, 
interativo e integrado, que propiciará o 
intercâmbio das melhores práticas ado-
tadas pelo Poder Judiciário.

O acesso à Plataforma se dará por 
meio de credenciais próprias concedi-
das pelo CNJ, e os privilégios de acesso 
serão concedidos pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação e Comunica-
ção (DTI).

Sendo assim, em atenção à Reco-
mendação e à Circular Presi 112/2021, 
o Núcleo de Tecnologia da Informação 

(NUTEC) divulga a seguinte orientação 
para o procedimento de inscrição na pla-
taforma:

1 – Deverá ser enviado um e-mail 
para sistemasnacionais@cnj.jus.br com 
as informações abaixo:

a) Nome completo:

b) CPF:

c) E-mail Institucional:

d) Telefone com DDD:

e) Lotação. Exemplo: Núcleo de Tec-
nologia da Informação (NUTEC), na Jus-
tiça Federal da Bahia (TRF1).

 O NUTEC, informa ainda, que incluiu 
na plataforma o tutorial para redução e 
fracionamento de arquivos de vídeo. Para 
acessá-lo, clique aqui.

Os programas foram testados, ho-
mologados e recomendados pelo TRF1. 
O NUTEC-BA testou e preparou esse 
tutorial especialmente para a Seccio-
nal, com os softwares Handbrake e 
My MP4Box GUI v0.6.0.6.7z. Quem 
tiver interesse, pode buscá-lo no Con-
nect Jus ou baixá-lo também pelo SEI 
(12579005).

Esta matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento Eco-
nômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraes-
trutura) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes)

Curso sobre assédio sexual já
está com inscrições abertas

Nos dias 3 e 6 de maio, das 17h às 
19h, a Comissão Ajufe Mulheres – grupo 
da Associação dos Juízes Federais do Bra-
sil (Ajufe) composto por magistradas e ma-
gistrados federais – realiza o curso “Assédio 
sexual: teoria e práticas de prevenção”. No 
primeiro dia, o debate será com a cientista 
política Manoela Miklos. No segundo dia, o 
evento contará com a participação da ad-
vogada e fundadora da Bastet Compliance 
de Gênero, Mayra Cotta. Para fazer sua ins-
crição, acesse o link: https://bit.ly/3uJuo4w

O curso é aberto para profissionais do 
Judiciário, além de pessoas interessadas 
no tema. Segundo explicação de Tânia 
Reckziegel, conselheira do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e coordenadora 
do Comitê: “A construção para enfrentar 
e prevenir o assédio dentro do Judiciário 
parte do reconhecimento de que este deve 

atuar no resgate dos ideais também dentro 
de sua própria estrutura interna. Para tan-
to, é preciso conhecer as características e 
fases do problema, a fim de se permitir a 
atuação especializada. O diálogo proposto 
pelo curso é de grande valor para os juris-
dicionados e para a organização e se alinha 
ao objetivo buscado pelo Comitê de Pre-
venção e Enfrentamento do Assédio Moral 
e do Assédio Sexual e da Discriminação no 
Poder Judiciário”. 

Mais informações sobre a capacitação 
podem ser obtidas pelo e-mail eventos@
ajufe.org.br.

Esta matéria está associada ao ODS 4 
(Educação de Qualidade), 5 (Igualdade de 
Gênero), 8 (Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).
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