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Thiago Souza Macedo. Amanhã: João 
Tharso Cotrim Sá de Barros (Guanam-
bi), Jaqueline Cristian Dos Santos Sil-
veira (15ª Vara) e José Porto Carinha-
nha Júnior (Vitória da Conquista).
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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.

Bem-vindo à nova intranet:
portal interno da JF1 já está disponível

A partir de hoje, dia 3 de agosto, o 
corpo funcional do TRF1, das Seções e 
Subseções Judiciárias vinculadas já pode 
começar a usufruir do novo portal intra-
net da Justiça Federal da 1ª Região. Um 
espaço mais colaborativo, baseado na 
cultura de modern workplace, que pro-
põe a melhora na efetividade do traba-
lho em equipe por meio de aplicativos e 
soluções tecnológicas avançadas, princi-
palmente nas áreas de cyber segurança, 
comunicação, organização, análise e ar-
mazenamento de dados.

Entre as facilidades permitidas pela 
nova ferramenta, é possível gerenciar 
as páginas, tanto do TRF1 quanto das 
seccionais, de acordo com a realidade e 
as exigências de cada unidade judiciária, 
mantendo-se o leiaute comum para toda 
a Justiça Federal da 1ª Região. Além 
disso, também há a possibilidade de in-
tegração entre os programas do pacote 
Office 365 e a intranet, que viabiliza a 
importação e a exportação de arquivos 
de Word e Excel, por exemplo.

A administração dos componentes 
de cada portal (segmentação adminis-
trativa) é feita de maneira individual 
por usuários selecionados e autorizados 
previamente pela administração de cada 
unidade responsável pela gestão do por-
tal, em cada órgão da JF1.

Novas aplicabilidades dos compo-
nentes como Calendário, Cursos, Comu-
nicados, Eventos e Avisos possibilitarão 
cadastros de acontecimentos gerais, de 
interesse de toda a JF1, e também de par-
ticulares, de interesse somente do TRF1 
ou das respectivas seções judiciárias.

O novo portal interno permite, ain-
da, segmentação da administração da 
intranet pelas seções judiciárias; clas-
sificados; inserção de banners exposi-
tivos; alimentação e manutenção da 

galeria de imagens e vídeos; criação 
da página de Notícias com inserção de 
imagens e vídeos; criação de páginas 
de conteúdo simples com menu lateral 
e criação de páginas de Hiperlinks, Cli-
pping e Avisos.

Comissão e regulamentação – A ideia 
de modernizar o portal intranet da JF1 
começou ainda em 2018, quando, por 
meio da Portaria Presi 6495128, o en-
tão presidente do TRF1, desembargador 
federal Carlos Moreira Alves, instituiu 
a Comissão de Modernização do Portal 
com o objetivo de desenvolver uma in-
tranet com estrutura de identidade visual 
moderna e que possibilitasse uma gestão 

ágil e intuitiva dos conteúdos de interes-
se do público interno da JF1.

O leiaute e a arquitetura de informações 
do novo portal foram aprovados no último 
dia 28 de julho pelo presidente do Tribunal, 
desembargador federal I’talo Mendes, me-
diante a Portaria Presi 10410247.

Treinamento – Nos dias 28 e 29 de 
maio de 2020, gestores e produtores de 
conteúdo das áreas de Comunicação so-
cial, Gestão de Pessoas e Tecnologia da 
Informação do Tribunal e das Seccionais 
participaram de treinamento, totalmente 
on-line, sobre as funcionalidades do novo 
portal intranet.

Após o treinamento, o novo portal 
passou por homologação, em que os 
gestores de conteúdo puderam, entre os 
dias 1º e 15 de junho, testar e sugerir 
aperfeiçoamentos dos novos componen-
tes apresentados.

Para conferir o resultado dessa nova 
plataforma, acesse: https://trf1jusbr.sha-
repoint.com/sites/Intranet-trf1/SitePages/
Home.aspx (Fonte: TRF1)

Início das Inspeções 
Ordinárias 2020 na 
Seção Judiciária da 
Bahia tem nova data

O Diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, Juiz Federal Fábio Moreira Ra-
miro, prorrogou, excepcionalmente, por 
meio do Edital DIREF nº 10649577, o 
início da execução das Inspeções Ordiná-
rias 2020 para o período de 31.08.2020 
a 04.09.2020, simultaneamente em 
todas as unidades judiciárias nas quais 
ainda não ocorreu a Inspeção, com pe-
ríodo de duração de cinco dias úteis. 
Tal medida está em conformidade com 
o artigo 97, §4º, do Provimento CO-
GER 10126799, de 19/04/2020, bem 
como com os termos da Circular COGER 
10428450, de 10/07/2020.

Justiça Federal registra 
mais de 1,5 milhão de 
decisões em regime de 

trabalho remoto

A Secretaria de Estratégia e Governan-
ça do Conselho da Justiça Federal (SEG/
CJF) divulgou, no dia 28 de julho, o qua-
dro de produtividade da Justiça Federal 
referente ao regime de trabalho remoto 
desenvolvido por servidores e magistra-
dos, no âmbito da Justiça Federal de 1º 
e 2º graus.  

O período de análise foi o de 16 de 
março a 19 de julho, com exceção do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
(TRF3), que começou em 20 de março e 
terminou em 19 de julho. 

Durante o intervalo temporal analisa-
do, todas as instâncias e Regiões da Jus-
tiça Federal aplicaram juntas 1.161.936 
sentenças, 1.658.837 decisões, 
2.583.009 despachos e 43.072.453 
movimentações processuais.  

Para conferir os números específicos 
de cada instância e TRF, acesse: https://
bit.ly/3i2F4ET (Fonte: CJF)


