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Aniversariantes
Hoje: Erverton Luis de Sousa Bas-
tos, Rafael Carvalho Ribeiro, Jer-
lion Luilson Barros Asevedo e Suely 
Azevedo Batista.
Amanhã: Joel Luiz dos Santos Cos-
ta, Silvia Nogueira Lima De Santa-
na, Dijamara Oliveira Campos Bi-
tencourt, Nilton Bergson de Jesus
e Marcia da Silva Sampaio.

Parabéns!

Participe da pesquisa 
da Coger sobre trabalho 
remoto com servidores

da JF de 1º grau

Após o plantão extraordinário, esta-
belecido na Justiça Federal da Primei-
ra Região por meio da Resolução Presi 
9985909, magistrados, servidores, pres-
tadores de serviço e estagiários do TRF1 
e das 14 Seccionais da Primeira Região 
passaram a trabalhar de forma remota.

A medida foi implementada com o ob-
jetivo de reduzir os riscos de dissemina-
ção e contaminação com o coronavírus, 
causador da Covid-19, e, ao mesmo tem-
po, assegurar que a Justiça Federal cum-
pra o seu papel de garantir a prestação 
jurisdicional, que é essencial ao funcio-
namento do Estado e à preservação dos 
direitos dos cidadãos.

Nesse contexto, a Corregedoria Regio-
nal da 1ª Região (Coger) realiza pesquisa 
sobre trabalho remoto em decorrência 
da pandemia de Covid-19 destinada aos 
servidores que atuam na 1ª instância 
da JF1. O intuito é conhecer a realidade 
desses colaboradores a fim de entender 
os desafios enfrentados nesse período 
para orientar ações futuras.

O formulário, que estará disponível 
até o dia 2 de abril, é composto de 17 
questões e deve ser acessado por meio 
do link: https://bit.ly/2JoXD6X. O sigilo 
das respostas é garantido pela Coger.

Dúvidas ou problemas de acesso de-
vem ser comunicados pelo e-mail gager.
corregedoria@trf1.jus.br. Participe!

Centros Locais de Inteligência planejam 
ações para a prevenção de conflitos 

relacionados à pandemia de COVID-19

Os Centros Locais de Inteligência da 
Justiça Federal e integrantes do Cen-
tro Nacional, reuniram-se, na tarde de 
terça-feira o dia 24/03, via videocon-
ferência, para atuar na prevenção de 
conflitos relacionados à pandemia de 
COVID-19 (coronavírus). A reunião foi 
conduzida pela coordenadora do Gru-
po Operacional do Centro Nacional de 
Inteligência (CIn), Juíza Federal Vânila 
Cardoso de Moraes, e pelo presidente 
do Centro Local de Inteligência do Rio 
Grande do Norte, Juiz Federal Marco 
Bruno Miranda Clementino. Represen-
tantes da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados (En-
fam) também participaram da reunião 
virtual.

A coordenadora do Grupo Operacional 
salientou que todo o trabalho realizado 
pela rede dos Centros de Inteligência será 
agora extremamente útil e necessário à 
Justiça e à sociedade. “A estrutura fle-
xível e ramificada em todo o território 
nacional dos Centros permite um traba-
lho em rede, obtenção de informações 
rápidas e construção de soluções de for-
ma ágil e eficiente. Nós já conseguimos 
conectar a rede dos Centros de Inteli-
gência aos laboratórios de inovação do 
CNJ e às Cortes Superiores. O trabalho 
pode ter grande impacto na prevenção 
de conflitos, pois é realizado, de forma 
coordenada e cooperativa, em todos os 
níveis do sistema de justiça”, afirmou a 
magistrada.

Durante a reunião, o grupo tratou 
de cinco temas relacionados à pande-
mia de COVID-19: paralisia da admi-
nistração nas causas relacionadas aos 
segurados do INSS; futuras liminares 

e ações civis públicas contra as polí-
ticas públicas; valores que ficam nas 
contas 005 (abandonados pela parte 
ou saldos de juros à disposição, após 
o levantamento); e utilização da plata-
forma da Enfam para a discussão em 
tempo real das demandas que surgi-
rem na Justiça.

Em relação às futuras liminares e 
ações civis públicas, deliberou-se que a 
representante do Centro Local do Rio de 
Janeiro, Juíza Federal Priscilla Pereira da 
Costa, elaborará o fluxo de trabalho de 
compilação das decisões. Houve ainda 
uma divisão de temas entre alguns mem-

bros, como a possibilidade de realização 
de perícia virtual.

O grupo discutiu sobre a utilização 
da plataforma da Enfam, para integra-
ção e redução dos riscos de decisões 
incoerentes, e sobre a possibilidade 
de montar-se uma espécie de cur-
so de interações, fóruns abertos para 
que quaisquer juízes possam debater 
e construir decisões em conjunto. Por 
fim, foi decidida a criação de um am-
biente virtual de apoio a juízes e foram 
definidos os responsáveis pela monta-
gem do espaço.

Fonte: CJF

Secin cria hotsite 
com orientações para 

trabalho remoto
A Secretaria de Tecnologia da In-

formação (Secin) disponibilizou, nessa 
segunda-feira, 30 de março, um hotsite 
com orientações gerais sobre o uso re-
moto de serviços de TI na Justiça Federal 
da 1ª Região.

O site traz informações sobre o aces-
so de ferramentas como VPN, Teams, 
PJe, SEI e e-mail, que são essenciais às 
atividades desenvolvidas pelo corpo fun-
cional da Justiça Federal da 1ª Região, 
principalmente após a implementação do 
Plantão Extraordinário que estabeleceu o 
teletrabalho em toda a Primeira Região.

Para acessar o hotsite, basta clicar no 
banner disponibilizado no carrossel da 
página principal da intranet ou acessar 
por meio do link: https://bit.ly/2RidoBh

Fonte: TRF1


