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Aniversariantes
Hoje: Luiz Antonio Guimarães Macha-
do (NUASG) e João Evangelista Cazum-
ba Neto (Guanambi). Amanhã: Laís 
Pacheco de Lima Dourado (10ª Vara), 
Joao Virgilio Mendes (NUMAN), Obede 
Pinheiro dos Santos (21ª Vara) e Doris-
lei Sousa Novato Lauton (NUCGP).

Parabéns!

Resolução do CNJ determina disponibilização 
de salas para depoimentos em audiências

por videoconferência por conta da COVID-19

História Meio
ao Contrário

de Ana Maria Machado

Em home-
nagem ao Dias 
das Crianças, 
comemorado na 
última segunda-
-feira, a dica de 
leitura do JFH 
desta semana é 
de um livro infan-
til de Ana Maria 
Machado, uma 
das grandes au-
toras brasileiras 
do ramo, mem-
bro da Academia Brasileira de Letras.

Lançado pela primeira vez em 1978, 
“História Meio ao Contrário” é uma pre-
miada obra que figura entre as princi-
pais da literatura infantojuvenil. Nela, a 
problematização do modelo tradicional 
de literatura infantil ocorre pela substi-
tuição da introdução “era uma vez” pelo 
desfecho “e viveram felizes para sem-
pre”. A partir daí o livro descreve o coti-
diano de personagens iconográficos das 
fábulas, depois do “estabelecido final”.

O narrador, depois de comentar com 
o leitor o começo invertido da trama, 
apresenta as diferenças existentes entre 
a memória dos antepassados e a falta 
de importância dedicada à própria his-
tória, que impera na cultura corrente. 
Ao retomar a narrativa dos persona-
gens, rei, rainha, princesa e outros são 
situados no “para sempre” das histórias 
infantis, em sua suposta felicidade eter-
na. O problema é que, um dia, o rei sai 
de sua rotina. Fica mais tempo obser-
vando o fim de tarde e vê o sol sumir 
no horizonte. Entra, então, no palácio, 
gritando que roubaram o sol. A expli-
cação para o fato é dada, mas, sem se 
convencer, exige que se descubram os 
culpados. A maneira de apresentar a 
natureza na história, com sua face míti-
ca para alguns personagens e “natural” 
para outros, dá a medida desse “quase 
de verdade”, ou desse arranjo particu-
lar entre fantasia e elementos cotidia-
nos, que a autora busca.

Ganhadora do Prêmio Jabuti de Li-
teratura em 1978. O reconhecimento 
mundial das obras de Ana Maria Ma-
chado aconteceu em 2000, quando 
recebeu o Prêmio Hans Christian An-
dersen, o mais importante prêmio de 
literatura infantil. No mesmo ano foi 
agraciada com a Ordem do Mérito Cul-
tural. (Fontes: Wikipédia e Itaú Cultura).

Obrigatória

Leitura

O Conselho Nacional de Justiça publi-
cou a Resolução nº 341, de 7 de outubro 
de 2020, determinando que os tribunais 
deverão disponibilizar salas para a reali-
zação de atos processuais, especialmen-
te depoimentos de partes, testemunhas e 
outros colaboradores da justiça por siste-
ma de videoconferência em todos os fó-
runs, garantindo a adequação dos meios 
tecnológicos aptos a dar efetividade ao 
disposto no art. 7º do Código de Proces-
so Civil.

Enquanto se fizerem necessárias 
medidas sanitárias para evitar o con-

tágio pela Covid-19, a unidade judi-
ciária deverá zelar pela observância 
das orientações dos órgãos de saúde, 
especialmente o distanciamento mí-
nimo de 1,5m entre os presentes e a 
desinfecção de equipamentos após a 
utilização.

Deverão ser designados servidores 
para acompanhar a videoconferência na 
sede da unidade judiciária, que serão 
responsáveis pela verificação da regulari-
dade do ato, pela identificação e garantia 
da incomunicabilidade entre as testemu-
nhas, quando for o caso, dentre outras 
medidas necessárias para realização vá-
lida do ato.

As salas para colheita da prova oral 
por meio de videoconferência deverão, 
preferencialmente, estar localizadas nos 
andares térreos, de modo a facilitar a 
acessibilidade e a evitar o fluxo de pesso-
as nos elevadores e demais andares dos 
fóruns.

A secretaria do juízo ou do tribunal 
deverá especificar nas intimações o en-
dereço físico e a localização da sala pre-

Dando continuidade às ações de apoio 
ao Projeto de Digitalização, o Diretor do 
Foro, Juiz Federal Fábio Moreira Rami-
ro, esteve hoje, juntamente com o Dire-
tor do Nucju, Félix Aguiar e a Diretora 

do Nucge, Liliana Kels-
ch, visitando os locais 
disponíveis nos setores 
administrativos para uti-
lização pelo projeto.

No Núcleo Judiciá-
rio (NUCJU), verificou a 
quantidade de terceiriza-
dos que estão trabalhan-
do atualmente no pro-
jeto, o distanciamento 
existente entre as mesas 
e a ventilação privilegia-
da do local com a aber-
tura de todas as janelas. 

Esteve também no Núcleo de Audito-
ria (NUAUD), onde foi recepcionado pelo 
seu Diretor, Zacarias Vitorino de Oliveira 
Filho, que disponibilizou 05 estações de 
trabalho para a digitalização.  Vários ou-

tros núcleos administrativos também co-
locaram suas instalações à disposição do 
projeto, considerando que a maior parte 
dos servidores permanecerá realizando 
as atividades em regime de trabalho re-
moto.

A colaboração da área administrativa 
será fundamental na alocação dos contra-
tados, já que algumas varas estarão em 
reforma no período e outras não possuem 
estrutura para receber a equipe completa 
de terceirizados no apoio à digitalização.

Além da visita aos Núcleos, o Juiz 
também visitou a 2ª Vara, as instalações 
do Arquivo Judicial, do Setor de Cálcu-
los, Sala de Descarte e a antiga sala da 
SECAJ, no 1º subsolo, que está sendo 
utilizada pelo Nuasg no apoio às varas, 
por conta das obras de modernização do 
sistema de combate a incêndio.

vista no art. 1º para aqueles que forem 
prestar depoimentos.

Os magistrados, advogados, repre-
sentantes do Ministério Público e da De-
fensoria Pública, bem como as partes e 
demais participantes da audiência que 
não forem prestar depoimentos, poderão 
participar da audiência por meio do link 
disponibilizado para o ato por meio de 
videoconferência.

 Os tribunais deverão observar as dis-
posições previstas neste ato normativo 
nas audiências que vierem a ser desig-
nadas, ressalvadas as situações excep-
cionais que justifiquem a necessidade 
de dilação do prazo para adequação das 
instalações físicas.

Os pedidos de dilação de prazo previs-
tos no caput deverão ser encaminhados 
de forma fundamentada a esse Conselho 
Nacional para análise e deliberação em 
procedimento específico.

A Resolução foi assinada conside-
rando, dentre outros fatores, a Lei nº  
13.979/2020, que dispõe sobre me-
didas para enfrentamento da situação 
de emergência em saúde pública de 
importância internacional decorren-
te do novo Coronavírus, bem como a 
Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional – ES-
PIN, veiculada pela Portaria GM/MS no 
188/2020.

Para conferir a resolução na íntegra, 
acesse: https://atos.cnj.jus.br/files/original-
201715202010085f7f73cb4225e.pdf

Diretor do Foro visita setores administrativos
do Projeto de Digitalização da SJBA
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