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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Fabio Riella Marocci (Teixei-
ra de Freitas), Raquel Teles Ferreira 
Oliveira (13ª Vara), Selma Queiros 
D’Utra Caribe Costa (20ª Vara), Tânia 
Zacarias Almeida Gonçalves (SEAJU) 
e Thamires Almeida Marques (Campo 
Formoso).
Amanhã: José Augusto Marques de 
Souza (24ª Vara) e Lívia Amaral Flo-
res (Vitória da Conquista).

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza fede-
ral Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, dis-
tribuição, diagramação, revisão e impressão: 
Setor de Comunicação Social. Estagiário de Jor-
nalismo: João Victor Gomes. Tiragem: 26 exem-
plares. Edição eletrônica encaminhada para mais 
de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.
br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

O novo cronograma de ex-
pansão do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) para os pro-
cessos criminais da 1ª Região 
já está disponível na Bibliote-
ca Digital, acessível pela pá-
gina do TRF – 1ª Região na 
internet. As novas datas foram 
definidas por meio da Porta-
ria Presi 272, assinada pelo 
presidente daquela Corte, de-
sembargador federal Hilton 
Queiroz, no último dia 18 de 
agosto.

Com a mudança, a conti-
nuidade do processo de ex-
pansão para as classes criminais será 
realizada nos meses de setembro e no-
vembro deste ano, com finalização pre-
vista para janeiro de 2018. As próximas 
localidades a terem o PJe expandido se-
rão o TRF1, a Seção Judiciária do Distri-
to Federal (SJDF) e a Seção Judiciária de 
Rondônia, no dia 20 de setembro. Em 
seguida, no dia 9 de outubro, será a vez 
de a expansão chegar às Seções Judiciá-
rias do Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Pará, Piauí, Tocantins, Acre e Roraima.

Inicialmente prevista pela Portaria 
Presi 230, a expansão foi adiada pelo 
presidente do TRF1 no último dia 18 de 
agosto com o objetivo de possibilitar às 
unidades do Tribunal e seccionais envol-
vidas no processo de revisão da autuação 
processual no PJe mais tempo para se 
adaptarem aos novos procedimentos re-
lacionados ao sistema.

Processo Judicial Eletrônico – O Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe) foi lança-
do pelo CNJ em 2011 com o objetivo de 
permitir, em plataforma digital, a prática 

Divulgado novo cronograma de expansão
do PJe para as classes criminais

de atos processuais assim como o acom-
panhamento dos processos judiciais em 
qualquer ramo da Justiça (estadual, fe-
deral, militar, do trabalho e superior). 
Atualmente, o sistema está sendo usado 
em 3.321 órgãos julgadores — unidades 
como varas e turmas —, conforme dados 
do Departamento de Tecnologia da Infor-
mação (DTI) do Conselho.

Essa maior adesão ao sistema ele-
trônico, desenvolvido pelo CNJ em par-

ceria com tribunais, incluin-
do o TRF1, contribuiu para 
que o meio digital superasse 
pela primeira vez, no ano 
passado, o número de pro-
cessos físicos: segundo in-
formações do Conselho Na-
cional de Justiça, divulgadas 
no último dia 22 de agos-
to, já são 15,7 milhões de 
ações que tramitam no PJe. 
O dado, referente ao primei-
ro semestre do ano, indica 
alta de 84,7% no número de 
causas incluídas no sistema 
desenvolvido pelo CNJ. Em 

junho de 2016, o número de autos que 
tramitavam na Justiça por este tipo de 
plataforma eletrônica estava ao redor 
de 8,5 milhões.

A ideia é que a implantação do PJe na 
1ª Região auxilie na qualidade da pres-
tação jurisdicional ao proporcionar mais 
praticidade, segurança e celeridade na 
gestão processual.

Fonte: TRF – 1ª Região, em 23/08/17,
com informações do CNJ

Cardápio do Restaurante
Para amanhã (sexta-feira, 25): comi-

da baiana, bacalhau ao coco, moqueca 
de polvo, omelete de frango, carne do 
sol com pirão de aipim, torta à moda do 
cheff, fettuccine ao molho e omelete de 
frango.

Obs.: sujeito a pequenas alterações.

A próxima edição da Semana Na-
cional da Conciliação já tem data para 
ocorrer: a mobilização nos tribunais bra-
sileiros para solucionar conflitos de forma 
pacífica e célere será realizada entre os 
dias 27 de novembro e 1º de dezembro. 
A data foi decidida no último dia 18 de 
agosto pela presidente do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministra Cármen 
Lúcia. Essa será a 12ª edição da iniciati-
va, promovida anualmente pelo CNJ em 
parceria com os órgãos do Judiciário.

O principal objetivo da ação é en-
cerrar milhares de processos judiciais 
por meio da conciliação e permitir que 
a sociedade consiga solucionar o maior 
número de conflitos possível de maneira 
pacífica, segura e célere. Por isso, duran-
te a preparação para a Semana Nacional 
da Conciliação, os tribunais escolhem os 
processos judiciais que podem ser apre-
sentados em audiência de conciliação e 

12ª Semana Nacional da Conciliação
acontece em novembro

comunicam formalmente as par-
tes envolvidas no conflito. Se um 
cidadão quiser resolver seu caso 
via conciliação durante o muti-
rão, deve procurar, com antece-
dência, o tribunal em que a ação 
estiver tramitando.

A conciliação pode ser utili-
zada em quase todos os casos: 
pensão alimentícia, divórcio, de-
sapropriação, inventário, partilha, 
guarda de menores, acidentes de 
trânsito, dívidas em bancos e fi-
nanceiras e problemas de condo-

mínio, entre vários outros. Exceção para 
casos que envolvam crimes contra a vida 
(homicídios, por exemplo) e situações pre-
vistas na Lei Maria da Penha.

No ano passado, a Semana Nacional 
de Conciliação ocorreu em 51 tribunais 
de três ramos da Justiça – Estadual, Fe-
deral e do Trabalho. Foram cerca de 400 
mil audiências, com mais de 130 mil 
acordos homologados, e ao todo foram 
atendidas cerca de 590 mil pessoas ao 
longo dos cinco dias de realização, ten-
do participado da mobilização cerca de 3 
mil magistrados, 7 mil colaboradores e 5 
mil conciliadores. 

Além disso, desde 2006, quando o 
evento foi realizado pela primeira vez, já 
foram realizadas mais de 2 milhões de 
audiências, alcançando cerca de R$ 10 
bilhões em valores homologados.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 21/08/17,
com informações do CNJ.

SJBA adquire
Biblioteca Digital Fórum

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 integral 
e atualizado de todos os códigos brasi-
leiros, incluindo a Constituição de 1988, 
com notas remissivas e legislação com-
plementar 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 atua-
lizada virtual, mas continua atualizando 
seu acervo físico para receber servidores, 
estudantes e pesquisadores que consul-
tam, em um ambiente calmo, clássicas 
obras do Direito, 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.


