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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Félix Antonio Barbosa Aguiar 
(17ª Vara), Gerson Souza da Silva (Ju-
azeiro), Silvana Castro Fahel da Silva 
(2ª Vara), Jailson Ramos Souza Júnior 
(Vitória da Conquista) e Rodrigo Guer-
ra Paulette (3ª Vara). Amanhã: Márcia 
Souza Rocha (21ª Vara), Adriana Lucia 
Prazeres de Azevedo (NUCOD), Fran-
cisco Lima Lopes de Sá  (Juazeiro), 
Nilsadete Santos Nunes (4ª Vara), He-
loísa Pancieri Stoco (Eunápolis), Mar-
celo Augusto Santos da Silva (NUCAF) 
e Rogério de Santana Costa (Áquila).

Parabéns!!!
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 Centro de Conciliação da Seção Judi-
ciária do DF recebe visita da coordenado-
ra do Sistcon;  Administração do Tribu-
nal reduz valor da tabela de contribuição 
por faixa etária do Pro-Social;  Juiz fe-
deral da SJDF é indicado para compor o 
Tribunal.  Tribunal Regional Federal da 
1.ª Região inicia campanha para estimu-
lar o uso do crachá funcional  Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Conselho Nacional de Justiça normatiza 
união estável no registro civil

O Conselho Nacional de Justiça pu-
blicou o Provimento 37, que normatiza a 
união estável no registro civil em todo o 
país. Segundo o documento assinado pelo 
corregedor nacional de Justiça em exercí-
cio, conselheiro Guilherme Calmon,  é fa-

cultativo o registro da união estável previs-
ta nos artigos 1.723 a 1.727 do Código 
Civil, mantida entre o homem e a mulher, 
ou entre duas pessoas do mesmo sexo.

Também ficou estabelecido que o re-
gistro da sentença declaratória de reco-
nhecimento e dissolução, ou extinção, 
bem como da escritura pública de con-
trato e distrato envolvendo união está-
vel, será feito no Livro "E", pelo Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Sede, ou, onde houver, no 1º Subdistri-
to da Comarca em que os companheiros 
têm ou tiveram seu último domicílio. 

O Provimento 37 também esclareceu 
que em todas as certidões relativas ao re-
gistro de união estável no Livro "E" cons-
tará advertência expressa de que esse re-
gistro não produz os efeitos da conversão 
da união estável em casamento.

Fonte: CNJ

Periódicos
da Biblioteca

Os periódicos abaixo se encontram 
disponíveis na biblioteca deste fórum. 
A leitura pode ser solicitada por meio 
dos ramais n. 2606 e 2795.

Revista Síntese de Direito Admi-
nistrativo n. 98 (Fev/2014). Sumário: 
• Natureza jurídica 
da cobrança de ins-
crição em concurso 
público – Hélio Rios 
Ferreira; • Nature-
za jurídica da taxa 
de inscrição dos 
concursos públicos 
– Gabriel Alves de 
Barros; • Debates 
sobre o gerencia-
mento das taxas de 
inscrição de concursos públicos – Elói 
Martins e Ariane Raquel Almeida de 
Souza Cruz; • A natureza jurídica da 
taxa de inscrição em concurso público 
– Gina Copola; • O direito fundamen-
tal à educação e as ações afirmativas: 
a reserva de cotas nas universidades 
– César Leandro de Almeida Rabelo e 
Cláudia Mara de Almeida Rabelo Vie-
gas; • Prescrição de ação disciplinar 
– Sebastião José Lessa; • A vitória da 
democracia brasileira: Lei Comple-
mentar nº 135/2010 – “Lei da Ficha 
Limpa” – Breno Ferreira Moraiz.

Revista de Direito Administrativo 
& Constitucional – A&C n. 54 (Out-
-Dez/2013). Sumário: • Una intro-
ducción iusnatu-
ralista al Derecho 
Administrativo – 
Pedro José Jorge 
Coviello; • Coope-
ração econômica 
entre entes fede-
rativos, transferên-
cias voluntárias de 
recursos financei-
ros e a natureza 
jurídica dos con-
vênios públicos – Daniel Wunder Ha-
chem; • Do Legislativo ao Judiciário 
– A Lei Complementar nº 135/2010 
(“Lei da Ficha Limpa”), a busca pela 
moralização da vida pública e os di-
reitos fundamentais – Eneida Desiree 
Salgado, Eduardo Borges Araújo; • O 
reajuste tarifário nas concessões de 
serviços públicos – Vitor Rhein Schi-
rato; • O modelo de multiple streams 
na formulação de políticas públicas e 
seus reflexos no Direito Administrati-
vo – Caroline da Rocha Franco; • O 
surgimento dos direitos humanos fun-
damentais nas civilizações não euro-
péias – Narciso Leandro Xavier Baez, 
Cristhian Magnus de Marco ; • Princí-
pio da participação, consensualismo 
e audiências públicas – Vinícius Fran-
cisco Toazza, Janaína Rigo Santin; 
• Criação de Tribunais Federais por 
Emenda Constitucional. Possibilidade 
– Clèmerson Merlin Clève

Com a finalidade de facilitar a consulta 
aos contatos dos credenciados do Pro-So-
cial, o servidor do NUTEC João Mota de-
senvolveu o aplicativo Pro Social Móvel, 
que permite consultar os mesmos dados 
disponíveis no site por meio de smartpho-
nes e tablets com sistemas Android, iOS 
(Apple), Windows e baseados em Java. 

O aplicativo foi construído em plata-
forma gratuita, que apenas exige a vei-
culação de um banner publicitário, sem 
ônus para os usuários e sem qualquer 
benefício para seu desenvolvedor. 

Por este motivo, não é um programa 
institucionalizado e a manutenção do ser-
viço não será feita pelo NUTEC ou Pro-
-Social, ficando a cargo do desenvolvedor, 
condicionada à permanência da graciosi-
dade da hospedagem e das ferramentas 
de criação e manutenção do aplicativo. 

Servidor desta Seccional desenvolve 
aplicativo “Pro-Social Móvel”

Para instalar, digite no navegador do 
celular ou tablet o link app.vc/prosocial e 
baixe o aplicativo. O Pro-Social Móvel é 
livre de vírus e não oferece qualquer risco 
para seu aparelho. Todavia, os dispositivos 
Android (smartphones e tablets) poderão 
apresentar uma tela informando que estão 
configurados para bloquear a instação de 
aplicativos de fontes desconhecidas (que 
não estão no Google Play). Nessa tela, cli-
que em ‘Configurações’ e selecione a op-
ção 'Permitir a instação de aplicativos de 
fontes desconhecidas'. Em seguida, clique 
no arquivo 'prosocial.apk' (ou faça novo 
download) e conclua a instalação. 

Nos iPhones (smartphones e tablets), 
assim que a página estiver completa-
mente carregada, clique na opção do 
meio e selecione ‘Adicionar à tela de iní-
cio’. Quando aparecer o ícone do aplica-
tivo, confirme a instalação clicando em 
‘Adicionar’. 

 Críticas e sugestões poderão ser en-
viadas para o e-mail do desenvolvedor: 
joao.mota@trf1.jus.br.

Diretores de Varas 
e Núcleos terão 

encontros mensais
Os diretores de Secretarias de 21 

das 24 Varas desta Seccional e os di-
retores dos Núcleos Administrativos se 
reuniram na última sexta-feira, 11/7, na 
sala de treinamento do Fórum Teixeira 
de Freitas para implementar a iniciativa 
conjunta de se reunirem mensalmente. 
As reuniões objetivam discurtir proble-
mas comuns a todos eles e debater as 
possíveis soluções desses problemas e 
questionamentos.

A diretora de Secretaria da 7ª Vara, 
Marlene Oliveira, com a experiência de 27 
anos como diretora de Secretaria, argu-
mentou que as reuniões presenciais per-
mitirão troca de ideias com maior fluidez, 
algo que o contato pessoal facilita. Lem-
brou que os magistrados, há muito tempo, 
já têm as suas reuniões periódicas onde 
debatem questões inerentes aos juízes.

O diretor da SECAD, Diego Nacimen-
to, afirmou que o diretor do Foro, juiz fe-
deral Iran Esmeraldo Leite, dá total apoio 
à iniciativa e garantiu que o magistrado 
tem interesse em participar de alguns 
encontros mensais. Lembrou ainda a im-
portância da participação dos diretores 
de Núcleos pois estes têm interface de 
trabalho com os diretores de Secretarias.

Os diretores de Secretaria da 21ª 
Vara, Paulo Emílio Coutinho e da 22ª 
Vara, Allan Ribeiro, ambos ex-diretores 
de Varas de Subseções, sugeriram que 
diretores de Vara do interior sejam con-
vidados para essas reuniões mensais e 
lembraram que os diretores de Subse-
ções têm praticado, com frequência, a 
troca de experiências entre eles.


