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Justiça Federal da 1ª Região adere à 
Plataforma Digital do Poder Judiciário

Com vistas à modernização do siste-
ma Processo Judicial Eletrônico (PJe) e 
transformação do PJe em uma platafor-
ma multisserviço, a Justiça Federal da 1ª 
Região (JF1) aderiu, por meio do Termo 
de Cooperação Técnica nº 73/2021, à 
Plataforma Digital do Poder Judiciário 
Brasileiro (PDPJ).

A plataforma, idealizada pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), é colabo-
rativa e permite adequações conforme as 
necessidades de cada Tribunal, contri-

buindo para a unificação do trâmite pro-
cessual, dando celeridade ao andamento 
dos processos e aprimorando a prestação 
de serviços aos cidadãos.

Além disso, a PDPJ possibilita a racio-
nalização da aplicação de verbas públicas 
e a redução de gastos com o desenvolvi-
mento de módulos, programas e aplicati-
vos já utilizados por órgãos do Poder Ju-
diciário, isso porque todas essas soluções 
tecnológicas estarão disponíveis na plata-
forma de uso comum entre os tribunais.

A Teus Pés
de Ana Cristina César

Lançado em 
1982, este é o 
último livro de 
Ana Cristina Cé-
sar e único publi-
cado por editora, 
reunindo os três 
livros anteriores 
de edição inde-
pendente: “Lu-
vas de Pelica”, 
“Correspondên-
cia Completa” e 
“Cenas de Abril, retratando com dor e 
elegância as vivências urbanas e as im-
pressões cotidianas de uma poeta, ao 
mesmo tempo, densa e delicada.

Nesta obra, além de utilizar formas 
que nos remetem a escritas “íntimas”, 
a autora ousa mais, fragmenta mais, 
como se fizesse uma verdadeira cola-
gem cifrada de frases vindas de diver-
sos lugares. Todas essas características 
contribuíram para que ela fosse consi-
derada como um dos principais nomes 
da geração mimeógrafo, conhecida 
também como a “poesia marginal”.

Deve-se destacar que, na poesia 
marginal dos anos 70, a autora atualiza 
dois gêneros usualmente considerados 
literatura menor: a carta e o diário. Res-
gata, dessa forma, não só o coloquia-
lismo da linguagem, mas também a 
profunda interação entre o sujeito lírico 
e seu leitor implícito. Tal preocupação 
pode ser observada nesta obra.

Misto de poesia e prosa, um primei-
ro olhar sobre os textos presentes já 
indica ao leitor que este não está dian-
te de produções que pretendam se ater 
aos procedimentos da lírica tradicio-
nal. Na poesia de Ana Cristina César, a 
tentativa de apreender a fragmentação 
do sujeito lírico por meio de instantâ-
neos do cotidiano se apresenta como 
mecanismo de criação de uma grande 
proximidade entre autora e leitor, uma 
vez que tenta inserir este último em 
uma atmosfera de intimidade, a par-
tir da apresentação de acontecimentos 
que supostamente têm relação direta 
com a vida daquela que escreve.

Inserida em seu contexto, a autora 
também se vê às voltas com a problemá-
tica do texto confessional, da autobiogra-
fia inscrita nos limites entre a confissão 
e a literatura, e faz dos acontecimentos 
cotidianos e corriqueiros seu principal 
ponto de partida para a compreensão da 
existência e da própria poesia. (Com infor-
mações do Wikipédia e PasseiWeb).

Obrigatória

Leitura
A PDPJ integra o Programa Justiça 

4.0: uma parceria entre o CNJ, o Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) para promover o acesso 
à Justiça, por meio de ações e projetos 
desenvolvidos para o uso colaborativo de 
produtos que empregam novas tecnolo-
gias e inteligência artificial.

Na 1ª Região, o programa foi oficial-
mente instituído após a assinatura do 
Termo de Cooperação Técnica nº 28, no 
dia 23 de junho. Mas, na prática, a JF1 
começou a implementar o Justiça 4.0 
desde março de 2021, quando adotou o 
Balcão Virtual de Atendimento nas uni-
dades judiciais de 1º grau.

Atualmente, o Balcão já está em ple-
no funcionamento em 1º e 2º graus, com 
mais de 100 mil atendimentos realiza-
dos. Além disso, também está em curso, 
na JF1, a adoção do Juízo 100% Digital, 
aprovado pelo Conselho de Administra-
ção do TRF1.

Está matéria está relacionada ao 
ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestru-
tura) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).

Inscrições abertas para cursos online 
gratuitos na área de Gestão Contratual

A Seção de Desenvolvimento e Avalia-
ção de Recursos Humanos (SEDER-BA) 
informa que estão abertas inscrições 
para novos cursos on-line gratuitos, dis-
poníveis na plataforma da Escola Virtual.
Gov - EV.G, e que têm como temática a 
gestão contratual. Confira mais informa-
ções sobre cada curso:

Curso “Gestão e Fiscalização de Con-
tratos Administrativos” - O curso abor-
da assuntos relacionados à legislação 
vigente sobre a gestão e a fiscalização 
de contratos administrativos, com o in-
tuito de reconhecer as competências dos 

principais atores envolvidos e considerar 
a legislação vigente, tendo como foco os 
contratos de prestação de serviços tercei-
rizados com dedicação exclusiva de mão 
de obra.

Com carga horária de 40h, o público 
alvo são agentes públicos que querem 
compreender os principais assuntos re-
lacionados à gestão e à fiscalização de 
contratos administrativos.

Para se inscrever, acesse: https://
www.escolavirtual.gov.br/secretaria/ins-
cricao/7372

Curso “Aplicação de Penalidades 
nos Contratos Administrativos” - Para 
monitorar o cumprimento dos contra-
tos firmados pela Administração Pú-
blica e aplicar as sanções adequadas, 
quando for necessário, é fundamental 
entender o processo da contratação 
pública e seus desdobramentos opera-
cionais. Este curso apresenta os prin-
cipais aspectos referentes à aplicação 
de penalidades nos contratos admi-
nistrativos, destacando pontos trata-
dos nos instrumentos normativos e no 
aporte legislativo vigente que tratam 
do assunto.

Com carga horária de 32h, o público 
alvo são agentes públicos que atuam na 
gestão e fiscalização de contratos admi-
nistrativos.

Para se inscrever, acesse: https://
www.escolavirtual.gov.br/secretaria/ins-
cricao/7368

Está matéria está relacionada ao 
ODS 4 (Educação de Qualidade)
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