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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal 
Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção Ju-
diciária da Bahia. Fotos, distribuição, revisão e 
impressão: Setor de Comunicação Social. Encarre-
gada: Rita Miranda. Diagramação e redação: Ro-
drigo Sarmento Silva dos Santos. Tiragem: 4 exem-
plares. 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.

Aniversariantes
Hoje: Victor Carvalho Queiroz (Nu-
man), Alax Barbosa dos Santos Costa 
(Bom Jesus da Lapa), Deisyanne San-
tana Teixeira Vieira (Guanambi), Flávia 
Vaz Santos Calazans (Nuaju), Monalisa 
Xavier Fernandes (Bom Jesus da Lapa), 
Paloma dos Santos Cardoso (Turma Re-
cursal) e Rafael Fernandes Pinto Oli-
veira (13ª Vara).

Amanhã: Fabiane Mendonça Amo-
rim (Nucgp), Camila Lima Costa (17ª 
Vara), Talita Moreira Rocha (Vitória da 
Conquista), Camila Santos Fernandes 
(Turma Recursal)

Parabéns!

O Dia do Servidor Público, co-
memorado no dia 28 de outubro, 
foi transferido neste ano para o dia 
30/10 em toda a 1ª Região, con-
forme a Portaria Presi - 11394847, 
assinada pelo presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, 
desembargador federal Italo Men-
des. Nessa data, o expediente e os 
prazos processuais no Tribunal, nas 
Seções e Subseções Judiciárias da 
1ª Região serão suspensos, sendo 
mantida a apreciação de ações, 
procedimentos e medidas de urgên-
cia que visem a evitar perecimento 
de direito.

A portaria foi assinada conside-
rando os seguintes fatores:

a) o art. 236 da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, que dis-
põe que o Dia do Servidor Público 
será comemorado a vinte e oito de 
outubro;

b) a Portaria 679, de 30 de de-
zembro de 2019, do Ministério da 
Economia, que divulgou os dias de 
feriados nacionais e estabeleceu os 

Portaria transfere comemoração do 
Dia do Servidor Público na Justiça Federal da 1ª Região

A recente entrada em vigor da Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD, Lei 13.709/2018) torna im-
portante que diferentes entes da Fe-
deração discutam as oportunidades e 
desafios da proteção de dados.  Juí-
zes particularmente estão na linha de 
frente,já estão  sendo  e cada  vez  mais  
serão  chamados  a  dirimir  disputas  
e  lidar  com  a  melhor interpretação 
da lei que proteja os titulares de dados, 
mas que ao mesmo tempo permita a 
inovação e a economia digital prospe-
rarem.

O Judiciário também tem um pa-
pel fundamental de servir de modelo 
enquanto controlador de muitos dados 
pessoais em si  mesmo.  Há um equilí-
brio muito fino entre dados que devem 
ser públicos e dados pessoais que de-
vem ser protegidos e o poder público 
deve estar preparado para lidar com 
isso. 

A palestra virtual “Proteção de Da-
dos e Judiciário - As oportunidades e 
desafios da era digital”,  ministrada 
pelo Christian Perrone esquisador Ful-
bright (Universidade de Georgetown, 
EUA) além de Doutorando (UERJ) 
com foco em regulação internacional 
e tecnologia, membro do ITS (Instituto 
de Tecnologia e Sociedade do Rio de 

Janeiro, e mediada pelo Juiz Federal 
Carlos Geraldo Teixeira Coordenador do 
CLI-MG (Centro Local de Inteligência) e 
do CEJUC (Centro Judiciário de Conci-
liação e Cidadania) da Justiça Federal 
de Minas Gerais, visa municiar os ma-
gistrados com alguns dos elementos in-
diciais e importantes o intuito de pres-
tar  uma  base  inicial  e  suscitar  uma 
discussão  sobre  proteção  de  dados  
e  judiciário.

A lógica da palestra é explicitar os 
seguintes pontos que devem servir de 
elo condutor: 1. A Sociedade hiperco-
nectada e a centralidade da proteção 
de dados; 2. Uma cultura de proteção 
de dados.  Comparação entre UE, EUA 
e Brasil; 3. O papel do judiciário como 
controlador de dados e paradoxo entre 
abertura de dados, lei  de  acesso  à  
informação  assim,  e  proteção  de da-
dos pessoais.

Juízes Federais e público em ge-
ral: não há necessidade de inscrição 
prévia. A palestra será realizada ama-
nhã, 22/10, às 17h. O acesso será 
feito pelo canal da JFMG no YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/
UCw596hWaXRzMLG2F9e4bSnQ. 
Servidores: é necessária a inscrição 
através do e-mail sefas.mg@trf1.jus.br

dias de ponto facultativo do ano de 
2020;

c) a Portaria 374, de 25 de se-
tembro de 2020, do Supremo Tri-
bunal Federal, que transfere a data 
de ponto facultativo do dia 28 de 
outubro para o dia 30 de outubro 
de 2020;

d) a Portaria 331, de 29 de se-
tembro de 2020, do Superior Tribu-

nal de Justiça, que transfere a data 
de ponto facultativo do dia 28 de 
outubro para o dia 30 de outubro 
de 2020;

e) o art. 62, IV, da Lei 5.010 de 
30 de maio de 1966, que dispõe 
que será feriado na Justiça Federal, 
inclusive nos Tribunais Superiores, 
os dias 1º e 2 de novembro;

f) que é mais benéfico ao bom 
andamento dos serviços a suspen-
são do expediente de forma contí-
nua (e não intercalada);

g) a manifestação favorável da 
Corregedoria Regional da justiça Fe-
deral da 1ª Região

A Portaria Presi - PRESI - 
11394847 encontra-se disponível 
nos autos do Processo Administra-
tivo Eletrônico - PAe/SEI 0025450-
35.2020.4.01.8000 – TRF

Proteção de Dados e Judiciário: 
as oportunidades e desafios da era digital

Pesquisa avalia 
desempenho do 
NUTEC durante 

pandemia

             
    No dia 23/03/2020, por 
conta da pandemia da Co-
vid-19, a Justiça Federal na 
Bahia entrou no regime de 
Plantão Extraordinário, que in-
verteu um paradigma: tornou 
regra o trabalho remoto e ex-
ceção, o trabalho presencial. 

Todos fomos obrigados a 
nos adaptar às novas condi-
ções de trabalho, muitos de 
nós não acostumados a lidar 
com a tecnologia. 

O NUTEC teve de se reinven-
tar e tomou algumas medidas 
para ajudar os magistrados e 
servidores durante o período 
do isolamento, com a alteração 
na forma de comunicar-se com 
as pessoas, a reformulação de 
processos e metodologias de 
trabalho, procedimentos ope-
racionais e novos serviços. 

Com o retorno gradual a par-
tir de 05/10/2020, gostaria de 
avaliar o desempenho do Nú-
cleo de TI para ter uma ideia 
de como foi o seu desempe-
nho nesse período turbulento. 
Dessa forma, elaboramos um 
questionário com 10 pergun-
tas simples e objetivas. 

A SECAD autorizou a apli-
cação desse questionário em 
todas as unidades da Justi-
ça Federal (abrangendo es-
tagiários, servidores, ma-
gistrados e terceirizados). A 
pesquisa será aplicada do 
dia 21 ao dia 27/10/2020.  
O link da pesquisa é: 
https://forms.gle/zVqvsEE-
FcwDCpBA17


