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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

“Ser pai é uma experiência importante e desafia-
dora: amar e dar responsabilidades, criar para o 
mundo e não para si, dar exemplo e não coman-
dos. Independentemente dos laços sanguíneos, 
amo minhas filhas com todo coração. São duas 

bênçãos de Deus em minha vida.”

Servidor Álvaro Antônio Brito Reis,
diretor do Nutec, e suas filhas: Isabella, 

de 13 anos, e Amanda, de 24 anos.

Amanhã: Hoje: Juiz federal substituto Fábio Roque da Silva Araújo (2ª Vara), Regi-
naldo da Conceição Coelho (11ª Vara), Luiz Carlos dos Santos Barreto (Barreiras), 
Lenira Barbosa Araújo (23ª Vara), Jacyane Nascimento Souza (Feira de Santana) 
e Kelson Vinicius Novais Silva (Vitória da Conquista). Amanhã: Carlos Augusto 
Medeiros Nunes Junior (Numan), Reinaldo Saturnino da Costa Júnior (Juazeiro) e 
Maria Antônia Ramos Barbosa de Souza (Turma Recursal). Parabéns!!!

Banco de Medidas Protetivas agrega 
dados do Judiciário na primeira fase

Desenvolvido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), a primeira fase do Ban-
co Nacional de Medidas Protetivas de 
Urgência (BNMPU) foi apresentada no 
dia 10 de agosto durante a XV Jornada 
da Lei Maria da Penha. Por enquanto, 
os dados estatísticos disponíveis são os 
obtidos por meio da extração de infor-
mações da Base Nacional de Dados do 
Poder Judiciário (Datajud).

No BNMPU, constarão informações 
sobre todas as medidas concedidas no 
país, sejam elas destinadas aos agresso-
res ou às vítimas. “Se no curso de um 
processo tiver havido uma concessão de 
medida protetiva, ela estará no painel”, 
afirmou a diretora-executiva do Departa-

mento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, 
Gabriela Soares.

A partir do Datajud, são extraídos da-
dos como a classe de processo vinculado 
à medida, o assunto, o tipo de medida 
concedida, o tribunal de origem e seu 
destinatário. Também será possível fazer 
recortes anuais, por quantidade absoluta 
e relativa de medidas protetivas conce-
didas.

A segunda fase do BNMPU contem-
plará os dados sensíveis, como nomes 
das partes, mandados de prisão em aber-
to e informações referente ao descum-
primento da medida, para possibilitar o 
monitoramento e fiscalização. O acesso, 
nessa fase, será restrito ao Poder Judici-
ário, membros do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e órgãos de seguran-
ça pública.

A ferramenta cumpre a Lei Maria da 
Penha, que determinou que as medidas 
protetivas de urgência fossem registradas 
em um banco de dados unificado, manti-
do e regulamentado pelo CNJ. O BNMPU 
identificará de forma individualizada as 
medidas protetivas de urgência conce-
didas pelo Judiciário, assim como pelos 
órgãos policiais.

Palestra “Adaptando-se ao Novo
com Saúde Emocional” acontece 

nessa quinta-feira, às 14h
A Seção Judiciária da Bahia (SJBA) 

promove na próxima quinta-feira 19, das 
14h às 16h, a palestra “Adaptando-se 
ao Novo com Saúde Emocional”, com 
transmissão online, ao vivo, via aplicativo 
Microsoft Teams (com interação entre a 
palestrante e os participantes).

O evento vai abordar os seguintes te-
mas: • Desafios do cenário atual • Refle-
xões sobre o que está por vir/ tendências 
no novo mundo • O que o passado nos 
ensinou e o analfabetismo emocional • O 
que precisamos aprender para bem-estar 
no presente e futuro?  • Saúde mental: 
conceito e prática • Compreendendo o 
adoecimento psíquico e o processo de 
somatização • Atualizando o “mindset” 
e superando preconceitos • Aprenden-
do a ser feliz com a Psicologia Positiva • 

Desenvolvendo e aplicando Inteligência 
Emocional • Como a Resiliência pode 
ajudar • Atitudes e estratégias para lidar 
de maneira positiva com as mudanças, in-
certezas e complexidade.

Apresentado por Renata Castello Bran-
co, psicóloga Clínica Graduada pela PUC/
Minas, com Formação em Abordagem Sis-
têmica e facilitadora de Desenvolvimento 
Humano e Empresarial há 20 anos, além 
de fundadora da Excelência Consultoria 
RH, a palestra é voltada para todo o pú-
blico interno da SJBA, com certificação de 
2h de natureza gerencial.

Para participar, basta acessar pelo 
calendário do aplicativo Teams, no dia e 
horário marcado, ou pelo link que será di-
vulgado em breve.

Disponibilizado relatório “Sugestão de 
Lote de Processos Similares” no e-Siest

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região disponibilizou, no e-Siest, o re-
latório “Sugestão de Lote de Processos 
Similares”. O mecanismo realiza cruza-
mento de vários metadados de proces-
sos em tramitação, permitindo identifi-

car, por unidade judicial da 1ª Região, 
os processos que possuem petições 
iniciais com elevado grau de similari-
dade, fornecendo assim uma importan-
te ferramenta de auxílio na gestão dos 
acervos.


