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Aniversariantes
Hoje: Lygia Maria dos Santos Oliveira 
(1ª Vara), Christiane Cabral Correia da 
Silva (Juazeiro), Claudia Silva Daniel 
(Nucge), Alberica Paula Carvalho de 
Lima (Itabuna) e Andressa Vitoria San-
tana Garcia Soto dos Santos (Feira de 
Santana).
Amanhã: Vinicius Moura Da Silva (Vi-
tória da Conquista), Cristiane Guima-
rães Lima (Nucaf) e Damiao Uchôa De 
Alencar (Feira de Santana).

Parabéns!

Senhas de acesso aos sistemas
da JF1 devem ser alteradas

Para redução dos riscos de acessos 
indevidos, os usuários da Justiça Federal 
da 1ª Região devem alterar suas senhas 
de acesso aos sistemas corporativos. A 
determinação decorre da institucionali-
zação da Política de Controle de Acesso 
Lógico no âmbito da Justiça Federal da 
1ª Região, regulamentada pela Portaria 
Presi 10918140, em vigor desde agosto 
deste ano.

Nos termos do normativo, a Política 
de Controle de Acesso Lógico da JF1 

foi regulamentada com base na Política 
de Segurança da Informação, instituí-
da pela Resolução 6, de 7 de abril de 
2008, do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), e é obrigatória para todos os ór-
gãos da 1ª Região.

A Política estabelecida pela Portaria 
define normas relativas ao acesso lógico 

a ativos de informação de modo a pos-
sibilitar o controle de acesso à rede, aos 
sistemas, às configurações de ativos e 
às informações produzidas e armazena-
das nos órgãos da JF1, de caráter públi-
co ou privativo.

As novas senhas deverão ter letras 
maiúsculas e minúsculas, números e ca-
racteres especiais e tamanho mínimo de 
oito caracteres; não devem conter infor-
mações de fácil obtenção, por exemplo, 
nome do próprio usuário.

A Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação do TRF1 (Secin) ressalta que as 
senhas são as chaves do usuário para 
autenticação nos sistemas, asseguram 
a sua identificação e permitem seu 
acesso à conta. Por isso, é importan-
te que estejam protegidas de possíveis 
acessos indevidos a contas dos usu-
ários e a sistemas corporativos a fim 
de se evitar que outra pessoa se passe 
pelo usuário ou tenha acesso aos seus 
dados pessoais e aos dados da insti-
tuição.

Fonte: TRF1

TRF1 amplia período
de suspensão de prazos 

processuais para 30 
de novembro a 4 de 
dezembro de 2020

A suspensão dos prazos foi ampliada 
para ajustar o cronograma de disponibi-
lização gradual dos sistemas que ainda 
estão sob a rigorosa análise de vulnerabi-
lidade da equipe de Tecnologia da Infor-
mação do Tribunal, após o incidente de 
segurança da informação ocorrido no dia 
26/11/2020, circunstância que levou o 
Tribunal a, preventivamente, colocar to-
dos os sistemas informatizados do TRF1 
e das Seções Judiciárias vinculadas em 
modo restrito para apuração de eventuais 
danos.

Conforme a Portaria Presi 
11876827, ficam suspensos, portan-
to, os prazos processuais entre os dias 
30 de novembro de 2020 e 4 de de-
zembro de 2020, no âmbito da Justiça 
Federal da 1ª Região.

Abertura da XV Semana Nacional da 
Conciliação na 1ª Região destaca 
projetos desenvolvidos no SistCon

A cerimônia de abertura da XV Sema-
na Nacional da Conciliação no Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1), 
ocorreu nessa segunda-feira, 30 de no-
vembro, em evento on-line transmitido, 
ao vivo, pela plataforma Teams. Na oca-
sião, a coordenadora-geral do Sistema de 
Conciliação da 1ª Região (SistCon), de-
sembargadora federal Gilda Sigmaringa 
Seixas, apresentou os projetos desenvol-
vidos na unidade.

Segundo a desembargadora federal 
Gilda Sigmaringa Seixas, neste ano, a 
15ª edição da Semana Nacional da Con-
ciliação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) tem o slogan “Menos conflito, mais 
resultado”, e o SistCon escolheu adotar o 
mesmo tema. A ação será realizada, em 
todas as 14 unidades da federação que 
compõem a 1ª Região, até sexta-feira, 4 
de dezembro. A ideia é que o jurisdicio-
nado procure no Núcleo de Conciliação 
da seccional mais próxima e se informe 
sobre como fazer seu acordo. O portal do 
TRF1 tem as informações sobre Concilia-
ção no link: https://bit.ly/39CcadJ

Entre os projetos apresentados pela 
coordenadora do SistCon estão: edição 
de Portaria Conjunta COGER/COJE/SIS-
TCON 11361235, de agendamento au-
tomático de sessões de conciliação de 
processos do PJe na plataforma Teams; 
acordo de Cooperação Técnica TRF1 e 
MJ: plataforma consumidor.gov.br; Por-

taria Conjunta COGER/COJE/SISTCON: 
padronização dos fluxos das ações envol-
vendo auxílio emergencial; projeto com a 
Fazenda Nacional – Transação Tributária; 
Projeto robô; processos em tramitação 
no PJe nas Varas e nos JEFs da 1ª Re-
gião INSS – Benefícios por Incapacidade: 
Equipe de Trabalho Remota; Projeto de 
Conciliação Rural, além da realização de 
cursos virtuais para formação de conci-
liadores voluntários de todas as unidades 
de conciliação do TRF1.

De acordo com a magistrada, outro 
projeto de destaque é uma parceria do 
SistCon com a Caixa. Segundo explicou a 
desembargadora, o SistCon foi procurado 
pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), 
que tinha a proposta de realizar um mu-
tirão nas ações envolvendo cadernetas 
de poupança (ativos de poupança/planos 
econômicos da Caixa Econômica Fede-
ral). Dentre esses processos, somente no 
âmbito do TRF1, 17.283 eram elegíveis 
de acordo. “Fizemos nosso melhor: pro-
curamos garantir os direitos fundamen-
tais e o fortalecimento da relação insti-
tucional do Judiciário com a sociedade”, 
comemorou.

Suspensão de 
expediente no dia 08/12

A Seção Judiciária da Bahia informa 
que, a despeito de o feriado municipal 
do dia dedicado à Conceição da Praia 
haver sido antecipado para maio, a Lei 
5010/66 estabelece o dia 8 de dezembro 
como feriado (Dia da Justiça), e portanto, 
não haverá expediente na Seção Judiciá-
ria da Bahia.

Atualização do PJe
tem nova data
para começar

A atualização do PJe para a versão 
2.1.8.0 sofreu adiamento em razão do 
incidente de acesso indevido ao ambien-
te de dados do Tribunal Regional da 1ª 
Região (TRF1) ocorrido na última quinta-
-feira, 26 de novembro.

Nova data foi estabelecida para a atu-
alização do PJe e será nesta sexta-feira, 
4 de dezembro, a partir das 18h (horário 
de Brasília). O procedimento tem previ-
são de conclusão até, aproximadamente, 
as 18h de domingo, 6 de dezembro. Du-
rante esse período, o sistema ficará in-
disponível.

O Núcleo Regional de Apoio ao Pro-
cesso Judicial Eletrônico (Nupje) informa 
que 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 (por exemplo: e-mail).

https://bit.ly/39CcadJ

