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Parabéns!

O Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), por meio da Unidade 
Nacional de Capacitação do Ministério 
Público (UNCMP), realiza no dia 21 de 
outubro, das 8h às 18h (horário de Bra-
sília), o Congresso Nacional de Direito 
Administrativo e Ministério Público. O 
evento será transmitido pelo canal do 
CNMP no YouTube. 

O congresso reúne palestras de pro-
fissionais experientes da área de Direito 
Administrativo, dentre os quais, o juiz 
federal da 16ª Vara e ex-diretor do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia (SJBA), 
Dirley da Cunha Júnior. A comunidade 
jurídica em geral e integrantes do Mi-

Na próxima quinta-feira, 21 de outu-
bro, às 13:30h, o NUBES/SJBA promo-
verá a palestra “Os desafios do câncer de 
mama na atualidade”. O encontro que 
será presencial, no auditório Ministro 
Dias Trindade do Fórum Teixeira de Frei-
tas, obedecerá todos os protocolos e nor-
mas de segurança necessárias, em face 
da pandemia do novo coronavírus. 

A palestrante será Dra. Cláudia San-
tos, enfermeira ocupacional da Seção 
Judiciária da Bahia, que abordará dentro 
do tema, a luta contra o câncer de mama 
e os desafios encontrados na atualidade. 
Para participar da palestra não será ne-
cessária inscrição prévia. 

A ação está relacionada à campanha 
do mês corrente, Outubro Rosa, que tem 

por finalidade a conscientização sobre a 
doença, o compartilhamento de informa-
ções com vistas à redução da mortalida-
de e o acesso aos serviços de diagnóstico 
e de tratamento. A palestra é direcionada 
para todo o quadro funcional da SJBA, e 
trará informações de grande importância, 
reforçando a necessidade de um diagnós-
tico precoce e quebrando mitos e tabus 
sobre a doença. Não perca!

nistério Público podem participar. Não é 
necessário inscrever-se previamente. 

O juiz federal Dirley da Cunha Júnior 
irá ministrar a palestra “(In)constitucio-
nalidades da PEC 32/2020 e meios de 
correção dos abusos legislativos”. O ma-
gistrado é ex-procurador da República 
e ex-promotor de Justiça. O magistrado 
tem pós-doutorado em Direito Consti-
tucional pela Universidade de Lisboa/
Portugal, [e doutor em Direito Constitu-
cional, pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC-SP), e mestre 
em Direito Econômico, pela Universida-
de Federal da Bahia (UFBA). 

Dr. Dirley também possui pós-gradu-
ação em Direito pela Universidade Lu-
síada (Porto/Portugal) e pela Fundação 
Faculdade de Direito da Bahia. É profes-
sor de Direito nos cursos de graduação, 
mestrado e doutorado da UFBA e da 
Universidade Católica de Salvador (UC-
SAL). O juiz federal é autor dos livros 
“Curso de Direito Constitucional”, “Cur-
so de Direito Administrativo”, “Controle 
de Constitucionalidade” e “Constituição 
Federal para Concursos”, neste último, 
em coautoria com Marcelo Novelino.

O secretário-executivo da UNCMP, 
Diego Roberto Barbiero, realiza a coorde-
nação pedagógica do encontro. Para tirar 
dúvidas ou obter mais informações, con-
tatar o correio eletrônico uncmp@cnmp.
mp.br ou o telefone (61) 3315-9569.

NUBES/SJBA promove palestra sobre 
“Os desafios do câncer de mama na 

atualidade”

Mês do Servidor
“Ano que vem completarei 20 anos de Justiça Fe-

deral e 28 anos de serviço público. Aqui na Justiça, 
mais especificamente no NUTEC, onde estou lotada 
desde que tomei posse em 2002, tenho buscado fa-
zer meu melhor e contribuir com esta instituição que 
aprendi a admirar, valorizar e defender.  

Quando entrei em exercício, não tinha conhe-
cimento técnico em informática e me questionei 
como poderia ser útil ao Núcleo. Aí entra uma pes-
soa muito querida e competente chamada Beth 
Alves, então Diretora do NUTEC. Com sua sensi-
bilidade, Beth percebeu a necessidade de um(a) 
Setor/Seção na Informática que fizesse o meio de 
campo entre a área técnica e os usuários finais dos sistemas 
(servidores, partes, peritos, advogados, procuradores...). Dessa percepção nasceu, 
com diferentes nomes ao longo do tempo, a SEAUS - Seção de Apoio aos Usuários 
dos Sistemas Informatizados, onde tenho o privilégio de atuar no momento com 
colegas muito comprometidos e queridos. 

Nesses quase 20 anos acompanhei de perto a implantação de vários sistemas 
e posso dizer que, apesar dos percalços inerentes às implantações tecnológicas, a 
SEAUS tem cumprido seu papel de tornar menos difíceis as mudanças que acon-
tecem e continuarão ocorrendo a todo tempo, quando falamos em sistemas infor-
matizados. Além disso, com a progressiva estabilidade dos sistemas, todos podem 
se beneficiar dos avanços alcançados. 

Como uma orgulhosa servidora pública, espero continuar aprendendo e aportan-
do meu grãozinho de areia para que a Justiça Federal siga cumprindo, com cada vez 
mais excelência, seu importante papel institucional em benefício de toda sociedade.  

Um viva ao serviço público e a todos nós servidores, tão necessários para a 
construção de um país mais justo!!” 

Jacqueline Sales Pereira, servidora lotada no NUTEC/SJBA.

Projeto de Assistentes Virtuais 
desenvolvido pela SJBA é 

compartilhado com as Seções 
Judiciárias de Rondônia e do Piauí 

O projeto dos assistentes virtuais Juju 
e Jefinho, criado pela Seção Judiciária 
da Bahia (SJBA) e implantado em mar-
ço deste ano, foi compartilhado com as 
Seções Judiciárias de Rondônia (SJRO) e 
do Piauí (SJPI), tendo em vista o sucesso 
apresentado. 

A iniciativa foi desenvolvida pelo Núcleo 
de Gestão Estratégica, Inovação e Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (NucGE), 
em parceria com o Núcleo de Apoio à Co-
ordenação dos Juizados (NUCOD) e o Nú-
cleo Judiciário (NUCJU), e tem por objetivo 
qualificar o acesso do cidadão aos serviços 
do Poder Judiciário, bem como desafogar 
as equipes técnicas que estarão concentra-
das na tramitação dos processos. 

O canal de atendimento permite a in-
teração dos usuários com chatbots - robôs 
que simulam uma conversa humana, com 
orientações e o fornecimento de informa-
ções sobre os assuntos mais demandados 
pelo atendimento telefônico dos servidores, 
o que “permitiu a redução de mais de 60% 
das ligações recebidas pelo plantão do NU-
COD”, segundo a gerente do projeto e dire-
tora do NucGE, Liliana Kelsch Sarmento. 

Somente no primeiro mês de funciona-
mento foram mais de 5 mil respostas iden-
tificadas no aplicativo. Em um plano mais 
geral, os assistentes já enviaram mais de 
55 mil mensagens pelo WhatsApp, para 
usuários que procuram atendimento nas 
Varas Federais e nos Juizados Especiais 
Federais (JEFs).  

A ferramenta é simples, de fácil utili-
zação, e com uma grande vantagem: en-
trega informação correta, rápida e eficaz, 
na palma da mão, evitando um telefonema 
ou até mesmo um atendimento presencial. 
Entre os assuntos procurados estão infor-
mações como auxílio emergencial, consul-
ta de processos, certidões, distribuição, ar-
quivo, contatos das unidades. “Os usuários 
podem ter acesso aos links dos sistemas 
da justiça, e-mails das varas e até mesmo 
aos Balcões Virtuais das unidades, através 
de uma troca de mensagens pelo WhatsA-
pp. Outras informações podem ser acresci-
das ao chatbot de acordo com a procura”, 
destacou a diretora do NucGE.

Os interessados em compartilhar o 
projeto podem entrar em contato por 
meio do e-mail nucge.ba@trf1.jus.br. O 
WhatsApp de atendimento da SJBA é (71) 
99931-8195.


