
Aniversariantes
Hoje: Fernanda Almeida Couto Sil-
va (Turma Recursal), Kecia Jones 
Pamponet (13ª Vara), Laura Ondina 
Urbano de Sousa Darze (22ª Vara), 
Leandro Andre Vasconcelos Marques 
(Vitória da Conquista) e Antonio Jorge 
Serra Reis (CS Gestão & Serviços).
Amanhã: Tarcilly Pires Miranda San-
tana (Itabuna), Cléa Maria Albuquer-
que Ferreira e Fernando de Abreu 
Nascimento (ambos do NUCJU).

Parabéns!
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Começa hoje o X 
Seminário Internacional 

Brasil/Argentina
O Seminário Internacional Brasil/Ar-

gentina começa hoje sua décima edição, 
às 13:30, no Auditório Ministro Dias Trin-
dade, sob o tema “Cultura, Poder, Direito 
e Justiça numa sociedade democrática”. 
O evento é coordenado pelo juiz federal 
da 7ª Vara, Wilson Alves de Souza, e o 
professor mestre da Universidade Federal 
da Bahia, Maurício Dantas Góes e Góes.

Trazendo a participação de 14 pales-
trantes, distribuídos em dois dias e com 
carga horária certificada de 15h, o even-
to é aberto ao público, mas dirigido espe-
cialmente a juízes federais, servidores da 
Justiça Federal e estudantes.

É válido lembrar que para confirma-
ção das inscrições realizadas pelo site da 
SJBA é necessária a doação de 1kg de 
alimento não perecível e, para quem não 
pode se inscrever no site, poderá realizar 
sua inscrição na entrada do auditório.

XII Semana da Conciliação do Judiciário
tem 120 mil audiências

Começou nesta segunda-feira (27) a 
XII Semana Nacional da Conciliação do 
Poder Judiciário com mais de 120 mil 
audiências agendadas nos Tribunais de 
Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais 
Federais em todo o País. O evento é coor-
denado pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) acontecerá entre os dias 27 de 
novembro a 1º de dezembro de 2017. 

O objetivo de todo o trabalho é per-
mitir que a sociedade consiga solucionar 
o maior número de conflitos possível de 
maneira célere e segura. Dados mais re-
cente do CNJ apontam existir mais de 74 
milhões de processos judiciais em trami-
tação no Judiciário. Durante os últimos 
meses, os Tribunais de Justiça, Tribunais 
do Trabalho e Tribunais Federais sele-
cionaram processos que tinham possibi-
lidade de acordo e intimaram as partes 
envolvidas para solucionarem o conflito 
durante a Semana Nacional.

A conciliação pode ser utilizada em 
quase todos os casos: pensão alimentí-
cia, divórcio, desapropriação, inventário, 
partilha, guarda de menores, acidentes 
de trânsito, dívidas em bancos e finan-
ceiras e problemas de condomínio, entre 
vários outros. Exceção para casos que 
envolvam crimes contra a vida (homicí-
dios, por exemplo) e situações previstas 
na Lei Maria da Penha.

No Centro de Conciliação da Bahia, 
vem sendo realizadas desde o início da 

semana audiências relacionadas ao Sis-
tema Financeiro de Habitação da Caixa/
EMGEA e ações do Programa de Arren-
damento Residencial - PAR. Os acordos 
seguirão até o dia 1º de dezembro.

HISTÓRICO

A conciliação é orientada pela Reso-
lução CNJ n. 125/2010 que instituiu a 
Política Judiciária Nacional de tratamen-
to adequado dos conflitos de interesses 
no âmbito do Poder Judiciário. Os princí-
pios orientadores da Política do CNJ in-
cluem informalidade, simplicidade, eco-
nomia processual, celeridade, oralidade 
e flexibilidade processual. A solução de 
conflitos pela via da conciliação dispensa 
a atuação imediata de advogados e do 
juiz, que apenas valida formalmente os 
acordos negociados entre as partes. O 
procedimento também foi incorporado ao 

Código de Processo Civil (CPC), que en-
trou em vigor em março do ano passado, 
como etapa processual obrigatória.

A Semana Nacional realizada no ano 
passado ocorreu em 51 tribunais de três 
ramos da Justiça – Estadual, Federal e do 
Trabalho. Ao todo, foram atendidas cerca 
de 590 mil pessoas, ao longo dos cinco 
dias. Participaram da mobilização cerca 
de 3 mil magistrados, 7 mil colaborado-
res e 5 mil conciliadores. Durante a se-
mana, foram realizadas cerca de 274 mil 
audiências, com mais de 130 mil acor-
dos homologados.

Desde 2006, quando o evento foi re-
alizado pela primeira vez, já foram reali-
zadas mais de 2 milhões de audiências, 
alcançando cerca de R$ 10 bilhões em 
valores homologados.

Com informações do CNJ

A Biblioteca Bernardino José de Sou-
za, desta Seccional, adquiriu a BID – Pla-
taforma Fórum de Bibliotecas Digitais, 
que reúne 250 títulos de obras jurídicas, 
contendo estudos em diversas áreas do 
Direito. Esta aquisição tem por objetivo 
modernizar o acesso dos magistrados e 
servidores à informação jurídica. Além 
disso, permite a consulta ao texto in-
tegral e atualizado de todos os códigos 
brasileiros, incluindo a Constituição de 
1988, com notas remissivas e legislação 

Plataforma Biblioteca Digital Fórum 
possui 250 títulos disponíveis

complementar que apoiam a atualização 
e a praticidade da pesquisa. 

O acesso é simultâneo e ilimitado no 
ambiente virtual da intranet, com design 
leve, navegação simples e intuitiva, sis-
tema de busca rápido e inteligente, além 
de diversas funcionalidades que trazem 
mais praticidade e rapidez às pesquisas. 
A plataforma digital oferece liberdade 
para copiar, colar, fazer download (clicar 
na opção FTP, abaixo do título), imprimir 
e exportar trechos das obras. A pesquisa 
pode ser feita de forma simples e rápida, 
bastando clicar na imagem da obra, digi-
tar o assunto, autor e/ou título. 

A Biblioteca disponibiliza para os usu-
ários a tecnologia para informação atuali-
zada virtual, mas continua atualizando seu 
acervo físico para receber servidores, estu-
dantes e pesquisadores que consultam, em 
um ambiente calmo, clássicas obras do Di-
reito, tradicionais fontes do saber jurídico. 

Para consultar os livros digitais adqui-
ridos e todos os códigos nacionais atua-
lizados, acesse a intranet da Seção Judi-
ciária da Bahia e clique no banner que 
aparece logo no início da página.


