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Aniversariantes
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Parabéns!

CNJ promove curso “Marco Legal
da Primeira Infância e suas 

Implicações Jurídicas”
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

informa que, a partir do dia 2 de agosto, 
estarão abertas as inscrições para novo 
ciclo de capacitação do curso: “Marco 
Legal da Primeira Infância e suas Impli-
cações Jurídicas”. As aulas ocorrerão no 
período de 13 de setembro a 18 de no-
vembro de 2021. 

As aulas abordarão o desenvolvimento 
integral de crianças de 0 a 6 anos de ida-
de, nos âmbitos psicológico, social, legal, 
administrativo e processual, à luz dos cri-
térios, das regras e dos princípios previs-
tos na Constituição Federal, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e no Marco Legal 
da Primeira Infância, com a compreensão 
da importância e os desafios encontrados 
na aplicação das normas e em relação ao 
funcionamento da rede de serviços de pro-
teção a crianças e adolescentes.

O curso será oferecido na plataforma 
de educação a distância do CNJ e é gratui-

to. A carga horária é de 40 horas e conta 
com credenciamento da Enfam, contabili-
zando assim para fins de vitaliciamento e 
promoção na carreira de magistrados.

A ação integra o projeto “Justiça co-
meça na infância: fortalecendo a atuação 
do Sistema de Justiça na promoção do 
desenvolvimento humano integral”, no 
âmbito do Pacto Nacional e destina-se 
a magistrados(as) e serventuários(as) do 
Judiciário, assim como aos demais inte-
grantes do Sistema de Justiça brasileiro.

Confira mais informações sobre o curso 
no link: https://bit.ly/3AX8nTQ

Implementado Juízo 100% Digital no
âmbito da Justiça Federal da 1ª Região

A Resolução Presi 24/2021, assinada 
pelo presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, desembargador I’talo 
Fioravanti Sabo Mendes, adotou, no âm-
bito da Justiça Federal da 1ª Região de 
1º e 2º graus, o “Juízo 100% Digital” ex-
clusivamente para os processos em tra-
mitação no PJe, em conformidade com o 
estabelecido na Resolução 345, de 9 de 
outubro de 2020, do Conselho Nacional 
de Justiça.

O “Juízo 100% Digital” é a forma 
procedimental em que atos processu-
ais, inclusive as audiências e as ses-
sões de julgamento, são realizados 
remotamente, utilizando-se a rede 
mundial de computadores ou meios 
tecnológicos de comunicação, sem ne-
cessidade de comparecimento presen-
cial das partes, dos advogados ou dos 
procuradores.

Segundo também dispõe a Resolução, 
no “Juízo 100% Digital” as audiências 
serão realizadas por ferramenta de vide-
oconferência e as sessões de julgamen-
to em ambiente eletrônico presencial ou 
não presencial com suporte em vídeo, 
pelos meios tecnológicos adotados ofi-
cialmente no âmbito da Justiça Federal 

da 1a Região de 1º e 2º graus, salvo em 
caso de indisponibilidade temporária ou 
incompatibilidade que inviabilize sua uti-
lização, quando poderá ser adotado ou-
tro meio que se encontre à disposição da 
unidade judiciária.

A inovação ainda poderá se valer 
de serviços prestados presencialmen-
te por outros órgãos da JF de 1º e 2º 
Grau, como os de solução adequada 
de conflitos, de cumprimento de man-
dados, centrais de cálculos, tutoria 
entre outros, desde que os atos pro-
cessuais possam ser convertidos em 
eletrônicos.

Para conferir a Resolução Presi 
24/2021 na íntegra, acesse: https://bit.
ly/3e1WIJg

Comitê de Crise do TRF1 se reúne 
com Diretores de Foro para avaliar 

retorno ao trabalho presencial

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF1), desembargador 
federal I’talo Fioravanti Sabo Mendes, reu-
niu-se por videoconferência, na última sex-
ta-feira (9), com os diretores de Foro (Direfs) 
das seccionais da 1ª Região e com o Comitê 
Gestor de Crise do Tribunal (CGC/TRF1). 

Na reunião virtual, os diretores de foro 
das Seções Judiciárias informaram o cená-
rio pandêmico de seu respectivo Estado: na 
maioria, houve diminuição considerável na 
taxa de contaminação, ocupação de leitos 
de UTI e de transmissão da doença. De 
acordo com os dados apresentados, a me-
lhora foi atribuída, principalmente, à vaci-
nação, que avançou em todo o País. 

O Diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Fábio Moreira Ra-
miro, em sua participação no encontro, 
expôs a situação sanitária e de ocupação 
de leitos de UTI da capital do Estado, bem 
como sobre a evolução da campanha de 
vacinação na Bahia e o andamento do 
projeto de digitalização de processos físi-
cos da SJBA. “A manifestação do Comitê 
Local de Gestão de Crise foi no sentido 
de que poderíamos avançar para a etapa 
eliminar em todas as unidades da Justiça 
Federal na Bahia”, declarou o magistrado, 
ressaltando a importância da tramitação 
dos processos em autos físicos e a neces-
sidade de cumprimento do mandados ju-
diciais represados há muitos meses.

Por fim, o presidente do TRF1 deci-
diu que, a partir do dia 15 de julho, o 
Tribunal Regional Federal e as Seções Ju-
diciárias da 1ª Região passam da etapa 
intermediária de trabalho para a etapa 
preliminar de retorno ao trabalho presen-
cial, com até 25% do quadro de pessoal 
em suas unidades.
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