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Aniversariantes
Hoje: Luiz Gonzaga de Menezes Ju-
nior (6ª Vara), Marcelo Pinto Cardoso 
de Oliveira (24ª Vara), Marta Cristina 
Rocha de Alencar (16ª Vara), Adriana 
Zoccoli Padilha (20ª Vara), Joao Silva 
Souza (NUMAN), Maria Rita Lopes 
Coutinho (Bom Jesus da Lapa) e Tia-
go Alves Bahia (1ª Vara).
Amanhã: Maria Neusa Souza Mora-
es (Alagoinhas) e Laysa Patrocinio da 
Silva (24ª Vara).

Parabéns!

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal 
Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, 
revisão e impressão: Serviço de Comunicação So-
cial - SERCOM. Encarregada: Rita Miranda. Dia-
gramação e redação: Rodrigo Sarmento Silva dos 
Santos. Tiragem: 4 exemplares. Telefones: (71) 
3617-2616. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.
br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Direção do Foro cria projeto de digitalização 
de processos da Seção Judiciária da Bahia

Confira os cursos
do TRF 1ª Região com

inscrições abertas

A Seção de Ações Educacionais Virtu-
ais (Seavi), do TRF1, está com inscrições 
abertas até o dia 18 de agosto para os 
seguintes cursos: Direito Tributário Mó-
dulo 2, Redação Argumentativa, Gestão 
de Risco nas Contratações e Facilitadores 
de Aprendizagem.

Todos os cursos têm como público-
-alvo servidores do TRF1, das Seções e 
Subseções Judiciárias vinculadas. As ca-
pacitações serão ministradas na modali-
dade virtual com tutoria.

Para o curso “Direito Tributário Mó-
dulo 2”, é necessário, preferencialmente, 
que os participantes sejam bacharéis em 
Direito e desempenhem atividades corre-
latas ao tema. O treinamento terá carga 
horária de 30 horas e ocorrerá entre os 
dias 24 de agosto e 25 de setembro de 
2020. Será ministrado pela tutora Veri-
diane Santos Muzzi, da Seção Judiciá-
ria de Minas Gerais (SJMG). Para ver a 
ementa, acesse: https://bit.ly/3fVgmVI

Com o objetivo de atender à neces-
sidade de capacitação relacionada ao 
processo de produção de textos disserta-
tivos e argumentativos, o curso “Redação 
Argumentativa” terá carga de 34 horas, 
entre os dias 24 de agosto a 28 de se-
tembro de 2020, com a tutora do Supe-
rior Tribunal Federal (STF), Loide da Sil-
va Vieira Chaves. Para acessar a ementa, 
acesse: https://bit.ly/2POJjb5

Já a turma de “Gestão de Riscos nas 
Contratações” é destinada, preferencial-
mente, a servidores que atuam como 
gestores de contratos. Com 40 horas de 
carga horária, entre os dias 31 de agosto 
e 7 de outubro de 2020, será ministra-
do pelo tutor do Ministério Público Fe-
deral (MPF) Frederico Augusto Ribeiro. 
Para ver a ementa, acesse: https://bit.
ly/2PO63Iv

“Facilitadores de Aprendizagem” é o 
curso destinado a servidores que atuam 
ou pretendem atuar como conteudistas, 
tutores e facilitadores de cursos presen-
ciais e/ou a distância. Possui 40 horas de 
duração, a serem realizadas no período 
de 1º de setembro a 13 de outubro de 
2020. Para ver a ementa do curso, aces-
se: https://bit.ly/31NrxL9

São 50 vagas disponíveis para cada 
um dos cursos descritos. Para se inscre-
ver acesse a página da UniCorp na nova 
Intranet do TRF1 no link: https://bit.
ly/2WyRNHH

Ciente da necessidade de virtuali-
zação dos autos físicos, inclusive como 
medida de prevenção de contágio pelo 
novo coronavírus, e dentro da realidade 
orçamentária que enfrentamos, a Di-
reção do Foro iniciou projeto intitulado 
“Soluções para Digitalização dos Pro-
cessos da Seção Judiciária do Estado 
da Bahia” sob a Gerência do Núcleo Ju-
diciário, constante dos autos PA SEI nº 
0005911.70.2020.4.8004. 

Foi formada uma comissão com ser-
vidores de varas e da área administra-
tiva, para desenvolvimento do projeto e 
realização de estudos para alocação de 
pessoal, disponibilidade de espaço físico 
e equipamentos de digitalização. 

A execução do projeto teve início no 
dia 30.06.2020, com 5 (cinco) funcio-
nários terceirizados, Angemilson Melo, 
Paulo Pastore e Jandson Luis, do NU-
CJU, Michele dos Santos do NUMAN e 
Maurício Pinho do NUAUD, nas depen-
dências da 4ª Vara Federal, auxiliando 

aquela unidade na digitalização dos pro-
cessos físicos. 

Em 03.08.2020, a DIREF formalizou 
a contratação de mais 6 (seis) digitaliza-
dores que, juntando aos outros 5, forma-
ram uma equipe de 11 (onze) funcioná-
rios trabalhando neste projeto. 

Encerrada a missão na 4ª Vara, a 
equipe foi deslocada para a 16ª Vara, de 
sorte que, a fim de evitar aglomeração 
e de acordo com a Direção daquela uni-
dade, 5 (cinco) funcionários terceirizados 
estão digitalizando autos nas dependên-
cias da própria vara, e 6 (seis) deles ins-
talados nas salas do NUCJU, tendo sido 
estabelecido o distanciamento das esta-
ções de trabalho e a utilização de equi-
pamentos de proteção necessários para 
evitar contaminação da Covid-19. 

Para o critério de escolha das unida-
des, foram utilizados os dados objetivos 

extraídos de relatórios e-Siest de tramita-
ção ajustada, começando a atividade de 
digitalização nas Varas Cíveis com menor 
acervo físico em tramitação. Estas varas 
detêm as melhores práticas de digitaliza-
ção e migração dos arquivos para o PJE, 
servindo, também, como laboratório para 
capacitar os funcionários terceirizados a 
serem multiplicadores desta atividade.  

O projeto tem como objetivo a digita-
lização dos processos que se encontram 
em tramitação ajustada em cada unida-
de, especialmente aqueles em fase de 
conhecimento. Com isso, a proposta é al-
cançar o maior número de processos em 
tramitação em toda a Seção Judiciária. 

Nesta primeira fase, o projeto não 
contempla os processos: a) que estiverem 
suspensos na dependência de julgamento 
de recursos nas instâncias superiores; b) 
que tiverem sido temporariamente desar-
quivados para levantamento de valores 
ou outra providência da rotina cartorária;  
c) que estejam aguardando pagamento 
de precatório e RPVs; d) que estejam em 
vias de arquivamento.

Importante destacar que a atividade 
de digitalização tem sido fomentada em 
todas as Seções Judiciárias do TRF1, 
tendo aquele tribunal editado RESOLU-
ÇÃO PRESI 10119418, em abril/2020, 
estabelecendo que os processos digitali-
zados permanecerão nas próprias unida-
des até sua eliminação, tendo em vista o 
grande volume e os elevados custos de 
manutenção da guarda dos processos fí-
sicos em arquivos judiciais.

Nova Intranet: conheça o menu
da Tecnologia da Informação

Tecnologia da Informação – TI é o úl-
timo menu da nova intranet da Justiça 
Federal da 1ª Região. Todos os assuntos 
relacionados à tecnologia estão distribu-
ídos em 15 tópicos. Neles, será possí-
vel ter informações sobre: Apresentação, 
Sistemas Informatizados, Informações 
do Monitoramento, Normativos, Proje-
tos Estratégicos e Funcionais, Base de 
Conhecimento, Notícias, Segurança da 
Informação, Planejamento, Organização, 
Governança, Carta de Serviços, Contra-
tos, Aquisições e Contratações.

A TI é estruturada em forma de siste-
ma organizacional, intitulado Sistema de 
Tecnologia da Informação da Justiça Fe-
deral da 1ª Região (STI-JF1), constituído 

pela Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (Secin) e pelas unidades responsá-
veis pela TI na estrutura organizacional 
das seções e subseções judiciárias. O ob-
jetivo é garantir a governança e a gestão 
da TI no âmbito da JF1 sob todos os seus 
aspectos, como planejamento, confor-
midade, eficiência, eficácia, segurança, 
inovação, uniformidade e transparência. 
Também integram o STI-JF1 os equipa-
mentos, softwares, redes de comunica-
ção de dados e demais bens e serviços 
de TI da JF1, preservada a vinculação 
patrimonial e a gestão contratual.

Um tópico do interesse de todos é o da 
Segurança de Informação. Nesse item, os 
usuários da nova Intranet poderão fazer 
download de manuais e cartilhas com di-
cas e tutorais de como proteger o compu-
tador e também, como se proteger duran-
te a navegação na internet, no uso das 
redes sociais e aplicativos de mensagens.

Conheça a nova intranet do TRF1! 
Viva essa experiência!


