
Aniversariantes
Hoje: Ronaldo Grilo da Silva (Feira 
de Santana), Joana Silva Maltez (11ª 
Vara), Anna Raissa dos Reis Santos 
(Teixeira de Freitas), Denis da Sole-
dade Lima (Feira de Santana), Crysla 
Karine Maciel Sousa Sena (3ª Vara), 
Safira Novaes Alecrim (Irecê), Sthe-
fany Gois Elias (Ilhéus) e Marta dos 
Reis Souza (20ª Vara).

Amanhã: Luiz Carlos Bahia Rodrigues 
(13ª Vara), Rubem Marques Bacelar 
Filho (NUASG) e Cecília Cavalcante 
Garcia (Itabuna).

Parabéns!
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Aviso
Em virtude de equívoco ocorrido na 
impressão das novas carteiras, o 
PRO-SOCIAL informa que o telefone 
correto a ser utilizado pelos benefi-
ciários da Seção Judiciária da Bahia 
e pela rede credenciada é o número 
3617-2664.
Na oportunidade, o NUBES/BA alerta 
aos beneficiários do PRO-SOCIAL que 
ainda não retiraram suas novas car-
teiras, com validade até 30/11/2019, 
que deverão fazê-lo com brevidade, 
para evitar eventuais transtornos em 
caso de necessidade de atendimento 
junto à rede credenciada, visto que as 
carteiras antigas perderam a validade 
desde 30/11/2017.

Definidos coordenadores e comissões
de trabalho da VIII Jornada de Direito Civil

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) já 
definiu os nomes que irão compor a co-
ordenação e as comissões de trabalho da 
VIII Jornada de Direito Civil, evento que 
será realizado nos dias 26 e 27 de abril, 
em Brasília. A coordenação geral ficará 
a cargo do corregedor-geral da Justiça 
Federal e diretor do CEJ, ministro Raul 
Araújo. Já a coordenação científica geral 
será exercida pelos ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Ruy Rosado de 
Aguiar Júnior e Paulo de Tarso Sanseve-
rino, e pelo professor Roberto Rosas. O 
juiz federal Bruno Leonardo Câmara Car-
rá é o secretário executivo geral.

O evento contará com sete comissões 
de trabalho. Todas com a participação de 
diversas autoridades. A comissão sobre 
Parte Geral, terá como presidente o mi-
nistro do STJ Marco Buzzi, coordenação 
científica do desembargador federal Ro-
gério de Meneses Fialho Moreira e se-
cretaria executiva do juiz federal André 
Granja. A comissão de Obrigações conta-
rá com o ministro do STJ Antonio Carlos 
Ferreira como presidente, com o profes-

sor Fábio Ulhôa Coelho na coordenadoria 
científica e com o desembargador federal 
Mairan Gonçalves Maia Júnior na secre-
taria executiva.

O presidente da comissão de Contra-
tos será o ministro do STJ Moura Ribeiro; 
o coordenador científico, o professor Otá-
vio Luiz Rodrigues Júnior; e o secretário 
executivo, o professor Rommel Barroso 
da Frota. O grupo de trabalho responsá-
vel por debater a Responsabilidade Civil 
vai ter como presidente a ministra do STJ 
Isabel Gallotti, na coordenação científica 
o professor Adalberto de Souza Pasqua-
lotto, além do desembargador federal 
Guilherme Calmon na secretaria executi-
va. A comissão de Direito das Coisas fica 

com a presidência do ministro do STJ 
Luis Felipe Salomão, coordenadoria cien-
tífica do professor Gustavo José Mendes 
Tepedino e secretaria executiva do juiz 
federal Márcio Mafra.

A comissão de Família e Sucessões 
terá a ministra do STJ Nancy Andrighi 
como presidente, a professora Ana de 
Oliveira Frazão como coordenadora cien-
tífica e o juiz Atalá Correa na função de 
secretário executivo. Por fim, a comissão 
de Proposta de Reforma Legislativa ficará 
sob presidência do ministro do STJ Villas 
Bôas Cueva, coordenadoria científica da 
professora Judith Martins Costa, e a juíza 
Maria Claudia Mércio Cachapuz na fun-
ção de secretária executiva.

PROPOSTAS

Nessa edição da Jornada, cada autor 
poderá encaminhar, até hoje (28), três 
proposições de enunciados e também 
uma proposta de reforma legislativa do 
Código Civil, sobre tema controverso. Os 
interessados devem enviar as propostas 
por meio de formulário disponível na área 
do CEJ, no portal do CJF.

O evento tem o apoio do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), da Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam) e da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

Fonte: CJF
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NUBES alerta: Abra
o olho pra Conjuntivite!

As mudanças climáticas no período 
do verão - ora sol, ora chuva - propi-
ciam a proliferação dos vírus de fácil 
disseminação, como os causadores da 
Conjuntivite. No Carnaval, com a aglo-
meração de pessoas, esse contágio 
acaba sendo facilitado.

As altas temperaturas do verão le-
vam as pessoas a passarem mais as 
mãos no rosto, o que só deve ser feito 
após assepsia, a fim de evitar o con-
tato com sujeiras que podem ocasio-
nar irritação ocular. A higienização das 
mãos é, portanto, a principal forma de 
prevenção da doença, assim como o 
cuidado com a higiene em geral, de-
vendo ser evitado o compartilhamento 
de objetos pessoais, como maquia-
gens, por exemplo.

As reações mais comuns são verme-
lhidão, ardor e desconforto, que, se não 
forem cuidados devidamente, podem 
provocar o agravamento da doença.

A conjuntivite pode ser do tipo vi-
ral, bacteriana ou alérgica. É impor-
tante que as pessoas com sintomas 
procurem atendimento médico espe-
cializado para um diagnóstico correto 
e tratamento adequado.

SJBA atualiza medidas para 
contenção de despesas

Conter o desperdício de 
energia e água gera conside-
rável economia em suas res-
pectivas contas e reduz os 
impactos ao meio ambiente. 
Sendo assim, a portaria nº 
5429792 determina, como 
principal medida para con-
tenção de gastos na SJBA, 
que todos os equipamentos 
de climatização de ambiente (centrais 
e aparelhos de ar condicionado splits) 
devem funcionar, nos dias úteis, das 9h 
às 17h45 nos prédios Sede, Anexo e no 
prédio dos Juizados Especiais Federais, 
devendo ser imediatamente desligados 
após este horário.

A iluminação das áreas comuns dos 
prédios Sede, Anexo e Juizados Especiais 
Federais deve permanecer desligada até 
às 17h, exceto em locais de luminosida-
de precária. Sendo responsabilidade do 
juiz titular e do diretor de secretaria e de 
Núcleo verificar o cumprimento do horá-

rio de desligamento dos equipamentos 
instalados em suas unidades.

A portaria estabelece que a SESEG e 
SEJEF são responsáveis por fiscalizar o 
cumprimento da norma nas varas e uni-
dades administrativas por meio de visitas 
aleatórias. Ao ser verificado o descumpri-
mento por 03 (três) vezes consecutivas 
pela mesma unidade, a SECAD deverá 
ser comunicada para providências. As 
subseções devem adotar, sempre que 
possível, as medidas, devendo informar 
à SECAD as possíveis razões que impos-
sibilitam a implementação da norma.


