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Aniversariantes
Hoje: Dr. Valter Leonel Coelho Sei-
xas, Juiz federal da 2ª Relatoria da 2ª 
Turma Recursal, Áureo Buttenbender 
(Ilhéus), Naila de Souza Nachef (24ª 
Vara), Flávia Patrícia da Silva Garcia 
Rosa (9ª Vara), Tiago Santos Lisboa 
(Alagoinhas), Francisco Almeida Rios 
Filho (21ª Vara), Antônio Carlos Assis 
do Carmo (NUCGP), Yasmin Tainá Con-
ceição dos Santos (23ª Vara), Soraia 
Ribeiro da Cruz (CS Gestão & Serviço), 
Nilcelia da Silva (VIPAC), Mônica Fa-
rias e Flávia Reis (ambas da Asserjuf).
Amanhã: Maria das Graças Macedo 
Lessa (NUCGP), Keila Brito de Jesus 
Santos (Jequié), Mariana Souza San-
tos (Irecê) e Edésio de Oliveira (CS 
Gestão & Serviço).

Parabéns!

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, diagramação, revisão e impressão: Setor de Comunicação Social. 
Encarregada: Rita Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Estagiária de jornalismo: Joyce Melo Matos. Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – 
CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.br/sjba  E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Aviso
O Sistema de Apoio Processual (SIAP) 
é uma valiosa ferramenta que possi-
bilita, nas causas em que for parte a 
Fazenda Pública, o cálculo dos hono-
rários advocatícios sucumbenciais. 
Para orientar os usuários internos a 
respeito de sua utilização, o NUTEC 
disponibilizou na intranet do portal da 
SJBA, o “Manual para utilização do 
Sistema de Cálculo de Honorários”, 
no link Intranet - Serviços - Serviços 
Informatizados.

PJe sofrerá
atualização na próxima 

terça-feira (10)

A Administração do Tribunal, por meio 
da Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (Secin), comunica que entre as 9h 
e as 11h de terça-feira, 10/4, o sistema 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) ficará 
indisponível para que seja realizada a 
atualização da versão 1.7.2.22_TRF1.

A versão 1.7.2.22_TRF1 atualizada 
trará como principais benefícios:

• Correção da assinatura do termo de 
compromisso de advogado ao se cadas-
trar no PJe;

• Correções nas integrações do PJe 
com os sistemas legados da JF1, como 
o sistema de Requisição de Pagamentos 
Judiciais (PRV e Precatórios), em funcio-
namento-piloto na 1ª VF/SJAM e na 14ª 
VF/SJDF e, a partir da próxima semana, 
na 6ª VF/SJAP;

• Melhorias no desempenho de roti-
nas do PJe.

Fonte: TRF1

Prorrogada validade das 
carteiras Saúde Caixa
Conforme orientação da Secretaria de 

Bem Estar Social-SECBE,  o NUBES in-
forma aos beneficiários Pro-Social que as 
carteiras Saúde Caixa atuais, válidas até 
08/04/2018, terão seu prazo de valida-
de prorrogado até 08/04/2020, e que a 
Rede de Credenciados está sendo comu-
nicada desta orientação pela administra-
ção do Saúde Caixa.

O perfil dos juízes brasileiros: CNJ
começa levantamento nesta segunda

Magistrados de todos os tribunais 
começam a receber nesta segunda-feira 
(9/4) uma mensagem por e-mail da pre-
sidente do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministra Cármen Lúcia, convidan-
do-os  a responder ao questionário da 
pesquisa “Perfil Sociodemográfico dos 
Magistrados Brasileiros”.

A coleta de dados para elaboração 
do perfil de juízes, desembargadores e 
ministros é uma iniciativa do CNJ para 
a formulação de políticas direcionadas 
à magistratura. É um levantamento que 
tem a finalidade de manter o Conselho 
informado sobre as principais caracterís-
ticas dos magistrados, considerando que 
o último Censo do Poder Judiciário foi re-
alizado em 2013 e que o próximo será 
feito apenas em 2020.

“Sabendo agora quem são os juízes, 
saberemos quem são as pessoas que 
atuam no Poder Judiciário. Com essas 
informações, teremos um retrato mais 
fiel desse Poder da República e funda-
mentos para políticas que fortaleçam a 

magistratura”, diz a diretora-executiva 
do Departamento de Pesquisas Judiciá-
rias (DPJ), Maria Tereza Sadek. 

Ao receber o e-mail enviado pela mi-
nistra Cármen Lúcia, cada um dos ma-
gistrados deverá clicar no link da pesqui-
sa e fornecer os seu CPF para acesso um 
questionário com 28 questões simples.

SIGILO DOS DADOS

O Departamento de Pesquisas Judici-
árias do CNJ ressalta que o CPF forneci-
do pelo juiz para acesso ao questionário 
da pesquisa será usado exclusivamente 
como chave de acesso.

No processo da pesquisa, é assegura-
do aos participantes o sigilo das informa-
ções fornecidas com garantia de que não 
haverá identificação pessoal das respos-

tas. Os dados informados serão mantidos 
em sigilo, com os resultados divulgados 
de forma agregada, sem o reconheci-
mento pessoal dos entrevistados. As 28 
perguntas que constam do questionário 
tratam exclusivamente de dados de cará-
ter social, demográfico e da trajetória de 
carreira, com questões sobre gênero, es-
tado civil, quantidade de filhos, local de 
nascimento, escolaridade dos pais, ano 
de conclusão da graduação em Direito, 
ano de ingresso na magistratura e capa-
citação, entre outras.   

São questões simples e diretas, que 
não levam mais que cinco minutos para 
serem respondidas, segundo os especia-
listas do DPJ. O prazo para o envio dos 
dados é até 15 de maio.

Os magistrados que receberem o e-
-mail e não conseguirem acessar o link 
devem entrar em contato com o Depar-
tamento de Pesquisa Judiciária do CNJ 
por meio dos telefones (61)2326-5266 
/ (61)2326-5268 ou enviar mensagem 
para o e-mail dpj@cnj.jus.br. Também os 
magistrados que não receberem o e-mail 
deverão acionar o CNJ para ter acesso 
ao questionário. A pesquisa “Perfil Socio-
demográfico dos Magistrados Brasileiros” 
será feita em uma base de mais de 18 
mil magistrados no País, entre juízes, de-
sembargadores e ministros.

Fonte: CNJ

Workshop discute Demandas Estruturais 
e Litígios de Alta Complexidade

Em 17 e 18 de maio deste ano, será 
realizado em Fortaleza (CE) o workshop 
Demandas Estruturais e Litígios de Alta 
Complexidade. O evento, promovido pelo 
Centro de Estudos Judiciários do Conse-
lho da Justiça Federal (CEJ/CJF), é vol-
tado para magistrados e servidores, em 
especial diretores do Foro da Justiça Fe-
deral e da área de conciliação, membros 
do Ministério Público, procuradores, de-
fensores públicos, advogados, estudan-
tes e público em geral. As inscrições já 

estão abertas e devem 
ser feitas por meio do site 
do CJF.

Sob a coordenação 
geral do ministro Raul 
Araújo, corregedor-geral 
da Justiça Federal e dire-
tor do CEJ, e com carga 
horária de 10 horas/aula, 
o workshop tem o obje-
tivo de contribuir para a 
consolidação e a difusão 

de conhecimentos e novas estratégias de 
enfrentamento de ações estruturais, de-
mandas repetitivas e litígios de alta com-
plexidade no âmbito do Poder Judiciário, 
apresentando os referenciais científicos, 
normativos e instrumentais existentes.

Os coordenadores científicos são os 
juízes federais George Marmelstein Lima, 
da Seção Judiciária do Ceará, e Eduardo 
Sousa Dantas, da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte.

Fonte: CJF


