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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Juiz federal Fabio Rogério França Souza (21ª Vara), Antonio Carlos de Brito 
Ramalho (Numan) e Marcia Cristina de Freitas (Secad). Amanhã: João Paulo Mei-
reles Souza (12ª Vara), Ana Flávia Silva dos Santos (2ª Vara), Jamile Porto Rodri-
gues (Numan), Lígia Conceição Novo dos Santos (Juazeiro) e Diego Borges Batista 
(Turma Recursal). Quarta-feira: Marco Antonio Pereira Soares (Ilhéus).

Parabéns!

Suspensão de 
expediente no dia 08/12

A Direção do Foro da Seção Judiciá-
ria da Bahia informa que, a despeito de 
o feriado municipal  dedicado à Concei-
ção da Praia haver sido antecipado para 
maio, conforme Decreto Municipal, a Lei 
5010/66 estabelece, entre os feriados na 
Justiça Federal, o dia 8 de dezembro (Dia 
da Justiça), e, portanto, amanhã não ha-
verá expediente em toda a Seção Judici-
ária da Bahia.

Pesquisa sobre 
planejamento da 

estratégia da Justiça 
Federal 2021-2026 

termina hoje

Hoje é o último dia para que o corpo 
funcional da 1ª Região, assim como usu-
ários externos, participem da pesquisa 
da Divisão de Planejamento e Monitora-
mento da Estratégia (Diple) do TRF1. O 
objetivo da enquete é que todos, juntos, 
contribuam para a construção do futuro 
da Justiça Federal.

O Portal do TRF1 disponibilizou um 
banner na página principal. Basta clicar 
e participar. É importante conhecer a opi-
nião dos usuários da Justiça Federal so-
bre quais objetivos estratégicos a gover-
nança da 1ª Região deve trabalhar nos 
próximos seis anos.

De acordo com as informações do 
questionário, “a definição da estratégia 
de uma organização, embora seja uma 
prerrogativa dos seus mais altos dirigen-
tes (governança), precisa da participação 
de todos para ser bem compreendida e 
executada com excelência”.

Participe por meio do linkParticipe por 
meio do link: https://pt.surveymonkey.
com/r/7CQ8NYY

Apresentação do
novo PJe será nesta
quarta-feira, dia 9

A semana começa com a atualização 
do PJe. E para se adaptarem mais facil-
mente às novidades, magistrados e ser-
vidores poderão assistir à apresentação 
programada para ocorrer nesta quarta-
-feira, 9 de dezembro, das 10h às 12h. O 
evento está sendo preparado pelo Núcleo 
Regional de Apoio ao Processo Judicial 
Eletrônico (Nupje) com apoio do Centro 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
de Servidores da 1ª Região (Cedap).

A apresentação da nova versão do PJe 
2.1.8.0 será on-line com transmissão, ao 
vivo, pelo aplicativo Teams.

Os servidores do Nupje Andrey Leo-
nardo Lima e Silva e Erick Gama Tou-
ret de Faria demonstrarão as novas 
funcionalidades do sistema. O evento 
será mediado pela servidora Rúbia de 
Almeida Mesquita, da Secretaria Judi-
ciária (Secju).

Participe!

TRF da 1ª Região volta a disponibilizar 
publicações do e-DJF1 e anuncia 

mudanças no Diário Eletrônico

Esmaf debate Constitucionalismo Global
com palestra do jurista italino Luigi Ferrajoli

As edições do Diário Eletrônico de 
Justiça da 1ª Região (e-DJF1) referen-
tes ao período de 27 de novembro a 2 
de dezembro estão disponibilizadas no 
portal do TRF1 em novo formato. A al-
teração foi motivada por questões de 
segurança, após o incidente de acesso 
indevido aos sistemas ocorrido em 26 
de novembro.

O e-DJF1 será disponibilizado no por-
tal do TRF 1ª Região, até o dia 31 de 
dezembro de 2020, na página “Diário 
Eletrônico de Justiça”, porém, organiza-
do por data de publicação. Com isso, o 
sistema de pesquisa ao Diário, que ocor-
ria por meio de formulário, ficará indispo-
nível temporariamente, até a conclusão 
da análise de vulnerabilidades da aplica-

ção. Para obter informações sobre as edi-
ções do e-DJF1 publicadas anteriormen-
te, os usuários podem entrar em contato 
com a Divisão de Gestão de Informação 
e Biblioteca (Digib) pelo e-mail edjf1@
trf1.jus.br  ou pelos telefones (61) 3314-
5342 / 5332 / 5213 / 5794 / 5348.

Diário de Justiça Eletrônico Nacional 
– A partir do dia 1º de janeiro de 2021, 
os atos judiciais passarão a ser publica-
dos no Diário de Justiça Eletrônico Na-
cional (DJEN), que substituirá os diários 
de justiça eletrônicos divulgados pelos 
tribunais.

O DJEN atende ao disposto na Reso-
lução nº 234 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e será disponibilizado no 
portal do CNJ.

A Escola de Magistratura Federal da 
1ª Região (Esmaf) promoveu na manhã 
da última sexta-feira, 4 de dezembro, 
uma aula magna sobre “Constitucionalis-
mo Global em Situações de Crise: Con-
fronto entre Itália e Brasil”. O evento teve 
a coordenação do desembargador federal 
do TRF1 Souza Prudente (diretor da Es-
maf), do desembargador federal do TRF1 
Wilson Alves de Souza (vice-diretor da 
Escola) e do juiz federal Pedro Felipe de 
Oliveira Santos (coordenador-pedagógico 
da Esmaf).

A condução da aula coube ao juiz fe-
deral Hugo Abas Frazão. O palestrante foi 
o jurista Luigi Ferrajoli, professor emérito 
de Filosofia do Direito da Universidade 
de Roma. A juíza federal Clara Mota e 

o professor da Universidade Federal de 
Mato Grosso Valério Mazzuoli também 
participaram da aula magna.

Antes da palestra, o desembargador 
federal Wilson Alves de Souza agradeceu 
a todos pela participação e expressou que 

a “realização do evento é uma data mar-
cante devido à participação do professor 
Luigi, autor de obras reconhecidas no 
mundo inteiro e que impactam o direito”.

De forma geral, durante a aula magna, 
ministrada predominantemente na língua 
espanhola pelo professor, discutiu-se 
que o debate de temas mundiais como 
a pandemia do novo coronavírus e ques-
tões ambientais podem contribuir para 
a construção de um constitucionalismo 
global. O jurista Luigi Ferrajoli enfatizou a 
importância de se criar uma esfera públi-
ca internacional capaz de fazer frente aos 
atuais desafios da humanidade. Nesse 
sentido, Ferrajoli propôs a construção e o 
fortalecimento de instituições internacio-
nais de garantia preparadas à tutela da 
saúde, da educação, da assistência so-
cial, do meio ambiente e da paz mundial.

A íntegra aula magna da Esmaf sobre 
“Constitucionalismo Global em Situações 
de Crise: Confronto entre Itália e Brasil” 
está disponível no canal da escola no 
YouTube.

https://pt.surveymonkey.com/r/7CQ8NYY
https://pt.surveymonkey.com/r/7CQ8NYY
https://www.youtube.com/channel/UCajOaawDkQ4j37TuQUMpcKA
https://www.youtube.com/channel/UCajOaawDkQ4j37TuQUMpcKA

