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Aniversariantes
Hoje: Maria das Graças Macedo Lessa 
(NUCGP), Keila Brito de Jesus Santos 
(Jequié), Mariana Souza Santos (Irecê) 
e Edésio de Oliveira (CS Gestão & Ser-
viço).
Amanhã: Edvaldo Conceição (Tecten-
ge), Daniela Daltro de Oliveira e Fábio 
Alves de Figueiredo (ambos de Bom 
Jesus da Lapa).

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.

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.

Banco de Decisões Judiciais
é implementado na SJBA

Facilitar e melhorar o sistema de bus-
ca por sentenças, acórdãos e decisões 
é o objetivo do Banco de Decisões Ju-
diciais, uma nova página disponível no 
portal SJBA que reúne todos os julgados 
realizados na Seção Judiciária da Bahia, 
a fim de unificar decisões e compartilhar 
entendimentos. O Banco de Decisões 
Judiciais é uma iniciativa da Direção do 
Foro e o Núcleo de Tecnologia (NUTEC) 
criou e implementou a tecnologia.

Para utilizar o Banco de Decisões 
Judiciais basta acessar o site da SJBA 
(http://portal.trf1.jus.br/sjba/), porterior-
mente, clicar no botão “Jurisprudência”, 
e por fim, “Pesquisa de Documentos do 
e-CVD”. O sistema está aberto para to-
dos os públicos, já possui 224 mil docu-
mentos, é atualizado automaticamente e 
utiliza filtros para que não abranja docu-
mentos sigilosos.

“O próprio sistema cataloga diaria-
mente. Se hoje entrarem 10 sentenças 
novas no e-CVD (catalogador virtual de 
decisões), amanhã já estarão disponíveis 
para pesquisa. O e-CVD é um sistema 
que recolhe as sentenças dele próprio e 
de outros sistemas centralizando num 
repositório, no qual a pesquisa é feita 
por meio de metadados, que são, por 
exemplo, nome do juiz e data do docu-
mento, porém, não há opção de buscar 
por conteúdo. Dessa forma, ao transferir 
o conteúdo para o banco de sentenças, 

além de utilizar os metadados, os do-
cumentos são transcritos, fazendo com 
que a busca por decisões se assemelhe 
a uma pesquisa no Google”, explicou o 
servidor desenvolvedor do Banco de De-
cisões Judiciais, Fábio Damasceno.

As sentenças geradas em processos 
tramitados pelo PJe ainda não estão dis-

ponibilizadas no novo sistema e não há 
previsão, pois o acesso aos documentos 
está sendo negociado com o Tribunal Re-
gional da 1ª Região (TRF1). 

BENEFÍCIOS

O Banco de Decisões Judiciais auxi-
lia os juízes, assim como na rotina da-
queles que trabalham em Varas Federais 
e Turmas Recursais. A diretora do Foro , 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, lem-
brou que uma das principais inovações 
do novo Código de Processo Civil foi a 
valorização do precedente judicial e a 
uniformização da jurisprudência. 

“É uma forma dos colegas [juízes], 
ao fazerem a pesquisa, verificarem a 
posição do outro antes de decidir. Os 
juízes de primeira instância acabam fi-
cando muito isolados ao decidir, então, 
vamos disponibilizar uma ferramenta 
para que os juízes da Bahia tenham 
acesso às decisões judiciais dos seus 
colegas”, concluiu.

CEJ abre inscrições 
para o Seminário sobre 
Crimes de Fronteira e o 

Combate à Lavagem
de Dinheiro

Estão abertas, até o dia 16 de abril, 
as inscrições para o Seminário sobre Cri-
mes de Fronteira e o Combate à Lavagem 
de Dinheiro, promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justi-
ça Federal (CEJ/CJF). O evento, que tem 
apoio do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região (TRF3), vai ser realizado nos dias 
19 e 20 de abril, no auditório da Seção 
Judiciária do Mato Grosso do Sul (Rua 
Delegado Calos Roberto Bastos de Oli-
veira, nº 128, Jardim Veraneio, Campo 
Grande - MS).

O objetivo do evento é discutir os as-
pectos penais e processuais sobre a mi-
gração, crime organizado, os crimes de 
tráfico de drogas e o combate à lavagem 
de dinheiro, em especial, quando ocorri-
dos nas fronteiras do território brasileiro. 
O público-alvo são magistrados, mem-
bros do Ministério Público, procuradores, 
defensores públicos, advogados, servido-
res, estudantes, pessoas e entidades com 
interesse na matéria.

A coordenação geral do seminário é 
do ministro Raul Araújo, corregedor-geral 
da Justiça Federal e diretor do CEJ. Já a 
coordenação científica do seminário está 
a cargo dos juízes federais Ronaldo José 
da Silva e Bruno Leonardo Câmara Carrá.

As inscrições estão sendo realizadas 
através do link: https://www2.cjf.jus.br/
educare/ficha-inscricao?codTurma=23

Fonte: CJF


