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“Ter um Pai! É ter na vida
Uma luz por entre escolhos
É ter dois olhos no mundo
Que veem pelos nossos olhos!

Ter um Pai! Um coração
Que apenas amor encerra
É ver Deus, no mundo vil
É ter os céus cá na terra!

Ter um Pai! Doce poema
Dum sonho bendito e santo
Nestas letras pequeninas
Astros dum céu todo encanto!”
(Florbela Espanca - Ter um Pai)

Valdeci Jesus de Souza, terceirizado da SESEG, 
e seu filho Antônio Vinícius, de 2 meses.

Aniversariantes: Hoje: Tania Zacarias Almeida Gonçalves (4ª Vara), Raquel Teles Ferreira Oliveira (13ª Vara) e Fábio Riella Marocci (3ª Vara). Amanhã: José Augusto Marques 
de Souza (2ª Vara), Lívia Amaral Flores (Vitória da Conquista) e Samuel Santana de Almeida (Itabuna) Parabéns!!!

A Direção do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia estabeleceu como prioridade a 
digitalização dos autos físicos de todas as 
varas da Capital e do Interior. Por meio 
de contratação temporária de mão de 
obra terceirizada, o projeto avança para 
3ª etapa, com a contratação de 60 no-
vos terceirizados, tendo sido designado o 
NUCJU como responsável pelo gerencia-
mento do projeto e execução do contrato.

O contrato, com duração de seis me-
ses, iniciou-se ontem, com os exames 
admissionais de todos os contratados, 
e irá terminar em 22/02/2022. Durante 
esse período, a meta é digitalizar todo o 
acervo em tramitação de todas as unida-
des da Seção Judiciária (Varas da Capi-
tal, Varas das Subseções, Turmas Recur-
sais e Câmara Regional Previdenciária).

Na manhã de hoje, os contratados fo-
ram recepcionados no Auditório Min. Dias 
Trindade, do Fórum Teixeira de Freitas, 
pelo Diretor do Foro, juiz federal Fábio 
Moreira Ramiro, e pelos diretores Félix 
Aguiar (NUCJU) e Luiz Quaresma (NU-
BES). Na oportunidade, estiveram pre-
sentes também o supervisor da SEDAJ, 
Josemi Alves, que, na qualidade de exe-
cutor do contrato, informou as normas 
institucionais e passou orientações de 
etiqueta social no ambiente de trabalho; 
a enfermeira Cláudia Santos, do NUBES, 
que orientou sobre a pandemia e as me-
didas de prevenção adotadas para evitar 
contaminação por coronavírus; além de 
Sinízia Ainsworth e Michele dos Santos, 
terceirizadas do NUCJU, que orientaram 
os novos colaboradores sobre os direitos e 
deveres relacionados ao contrato de traba-
lho e obrigações da empresa contratada. 

As Subseções foram acionadas para 
realizarem remessa dos processos físicos 
para o NUCJU para digitalização, por meio 
de viagens programadas pela SEVIT (SSJ’s 
com grandes quantidades de processos) ou 
por meio do malote SECAM (SSJ’s com pe-
quenas quantidades de processos).

Dentre os funcionários contratados 
pela Empresa vencedora da licitação, fo-
ram incluídas três mulheres da Associação 

“Tamo Juntas” – Assessoria Multidiscipli-
nar Gratuita para Mulheres em Situação de 
Violência (https://tamojuntas.org.br), três 
mulheres da ONG “Abraço a Microcefalia”, 
associação sem fins lucrativos que tem por 
finalidade promover o acolhimento e apoio 
às famílias de crianças com malformação 
congênita no sistema nervoso central (ht-
tps://www.abracoamicrocefalia.org.br). Tal 
medida visa a atender critérios de Política 
de Sustentabilidade da Justiça Federal, no 
sentido de permitir contratações inclusivas 
e afirmativas nos serviços terceirizados, 
por meio de cotas, com objetivo de inclu-
são, apoio e reinserção social, conforme 
Resolução 709/2021 do CJF.

O Projeto intitulado “Digitalização de 
Autos Físicos da SJBA” foi iniciado em 
julho/2020, com abertura de PA SEI 
0005911-71.2020.4.01.8004, para 
registro e acompanhamento da atividade

O Núcleo de Gestão Estratégica - NU-
CGE desenvolveu o Sistema de Controle 
de Digitalização, que consiste na rápida 
identificação e validação do número do 
processo, na vinculação do processo à 
vara, na quantidade de páginas e mídias, 
na identificação do digitalizador, etc. Esse 
sistema possibilita o controle e segurança 
de toda a atividade realizada na digitali-
zação. Os dados são transferidos para a 
plataforma “Power BI”, e visualizados no 
painel eletrônico Dashboard, que se en-
contra disponível na página da Justiça 
Federal da Bahia www.jfba.jus.br, no link 
https://portal.trf1.jus.br/sjba/institucional/
gestao-estrategica/projetos-sjba.htm.

Os arquivos dos processos digitaliza-
dos pelos funcionários terceirizados são 
gravados em pastas compartilhadas com 
a respectiva vara (Digitalização Pasta 
“Z”), onde os servidores das unidades 
acessam-nos e realizam a migração para 
o PJE com o certificado digital.

Após a digitalização, os autos físicos 
são devolvidos às varas para conferência 
e demais providências relativas ao des-
carte da massa documental, nos termos 
da Resolução Conjunta PRESI/COGER 
10119418, que regulamenta a elimina-
ção de processos físicos em tramitação 
após sua digitalização e migração para o 
sistema PJE.

Projeto de Digitalização
avança ainda mais

Na foto, o juiz federal diretor do Foro, Fábio Moreira 
Ramiro, acompanhado do diretor do NUCJU, Félix 
Aguiar, e pelo supervisor da SEDAJ, Josemi Alves.

Na foto, diretores, servidor e colaboradores da 
JF que participaram da apresentação

ESMAF promove o 12º encontro da 
série on-line: “Diálogos Jurídicos 

com a Magistratura Federal”
A Escola de Magistratura Federal da 

1ª Região (Esmaf) promove, no dia 25 
de agosto, às 10h (horário de Brasília), 
o 12º encontro da série on-line “Diálogos 
Jurídicos com a Magistratura Federal”. 
Desta vez, o evento tem como tema “De 
Ximenes Lopes ao Estatuto da Pessoa 
com Deficiência: Um caminhar pela dig-
nidade e autonomia”.

Para participar do webinário não é 
preciso se inscrever, pois a transmissão 
ocorrerá ao vivo pelo canal da Esmaf no 
YouTube no link: https://www.youtube.
com/c/ESMAFTRF1aRegiao. Durante o 
evento, será disponibilizado um link para 
emissão de certificados.

O encontro tem como base a Resolu-
ção CNJ 364/2021 e o Ponto Resolutivo 
8 da Sentença da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (IDH), de 4 de ju-
lho de 2006, relativa ao caso Ximenes 
Lopes. Trata-se de um processo interna-

cional contra a República Federativa do 
Brasil, em razão da violação dos direitos 
humanos de Damião Ximenes Lopes, 
vítima de tortura, que morreu em 4 de 
outubro de 1999, na Casa de Repouso 
Guararapes, onde estava internado devi-
do à condição mental.

Os debates ficam a cargo de magis-
trados e especialistas em saúde mental 
e em direitos da pessoa com deficiência.

Mais informações pelo e-mail es-
maf@trf1.jus.br.

Portaria PRESI 277/2021 suspende prazos 
processuais e atendimento externo na

Subseção Judiciária de Juazeiro de 18 a 27/08
A Portaria PRESI 277/2021 suspendeu os prazos processuais e o atendimento externo 

na Subseção Judiciária de Juazeiro, no período de 18 a 27/08/2021, devido à mudança 
da unidade para nova sede, e consequente indisponibilidade dos sistemas informatizados.

Ficam mantidos durante o período, a apreciação de ações, procedimentos e medi-
das de urgência que visem a evitar o perecimento de direito, bem assim as perícias e 
as audiências designadas para o período.
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