
Aniversariantes
Hoje: Alda Geane Barbosa Guimarães 
de Queiroz (Teixeira de Freitas), Rose-
lias Bento da Rocha Bouzas (NUCJU), 
Patrícia de Araujo Brito (Jequié) e 
Nilcelia da Silva (VIPAC). Amanhã: 
Mônica Souza Silva (Alagoinhas), 
Sidney da Silva Santos (Turma Recur-
sal), Geiza Santos Tomazelli (Euná-
polis), Icaro Matos da Silva (Alagoi-
nhas), Jonatas Nascimento de Brito 
(Irecê) e Magno da Cruz Marins (Vi-
verde). Domingo: Adriana de Freitas 
Abbehusen (NUCGP), Nefertiti Fialho 
da Costa (17ª Vara) e Deyvison José 
Silva Camara (Barreira). Segunda-
-feira: Fabrício Pinheiro Dias (Campo 
Formoso) e Robert Nunes dos Santos 
(Alagoinhas).

Parabéns!
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Aviso
Em virtude de equívoco ocorrido na 
impressão das novas carteiras, o 
PRO-SOCIAL informa que o telefone 
correto a ser utilizado pelos benefi-
ciários da Seção Judiciária da Bahia 
e pela rede credenciada é o número 
3617-2664.
Na oportunidade, o NUBES/BA alerta 
aos beneficiários do PRO-SOCIAL que 
ainda não retiraram suas novas car-
teiras, com validade até 30/11/2019, 
que deverão fazê-lo com brevidade, 
para evitar eventuais transtornos em 
caso de necessidade de atendimento 
junto à rede credenciada, visto que as 
carteiras antigas perderam a validade 
desde 30/11/2017.

NUTEC visita subseções judiciárias da SJBA

Por Álvaro Antônio Brito Reis

A partir da necessidade de melhorar 
as condições tecnológicas das Subseções 
Judiciárias, cujas reclamações são cons-
tantes e pertinentes, a juíza diretora do 
Foro Cláudia Oliveira da Costa Tourinho 
Scarpa propôs que o Núcleo de Tecnolo-
gia - NUTEC viajasse às Subseções para 
verificar as condições de infraestrutura 
de TI e a situação da rede de computado-
res, tanto no aspecto físico (cabeamento, 
presença de suítes irregulares, condições 
do CPD), quanto no aspecto lógico (os 
sistemas que estão funcionando, a orga-
nização da pasta W). A ideia surgiu de 
uma videoconferência entre o NUTEC e 
a SECIN, com a presença das diretoras 

do Foro e da Secretaria Administrativa - 
SECAD, contando também com a apro-
vação do diretor da SECIN.

Como o NUTEC também possui ex-
periência no Sistema SEI, Cotação Ele-
trônica do Comprasnet, SISTRA, Termo 
de Referência e Execução de Contratos, 
foi colocado à disposição dos colegas do 
interior mais esse conhecimento, apro-
veitando a visita. A iniciativa da Admi-
nistração nesse formato é pioneira e foi 
reconhecida pelas Subseções.

As visitas do NUTEC estão programa-
das para durarem dois a três dias úteis por 
Subseção, a depender da quantidade de 
varas e das demandas locais e sua relação 
custo benefício é grande porque os resulta-

dos das viagens já o demonstram. A visita 
foi de grande importância para as mudan-
ças da subseções de Barreiras e de Irecê, 
além de corrigir problemas na subseções 
de Itabuna e de Vitória da Conquista. 

Até o momento, já foram realizadas 
nove viagens, nas seguintes comarcas: 
Ilhéus, Itabuna, Irecê, Feira de Santana, 
Alagoinhas, Barreiras, Teixeira de Freitas, 
Eunápolis e Vitória da Conquista. Ainda 
faltam seis viagens às subseções de Je-
quié, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, 
Campo Formoso, Juazeiro e Paulo Afonso.

Todas as viagens foram realizadas pe-
los servidores do NUTEC Álvaro Antônio 
Brito Reis e João de Matos Pereira de 
Souza Neto.

12ª Vara confraterniza 
o Dia da Mulher

O juiz federal, Dr. Ávio Novaes, jun-
tamente com os servidores, prestaram 
homenagem pelo Dia Internacional da 
Mulher às servidoras da 12ª Vara, ofe-
recendo um momento de descontração e 
doçuras com flores, torta, morangos, se-
quilhos e chocolates.

“Se as rosas falassem diriam que as 
servidoras da 12ª Vara são dignas de to-
das as homenagens do dia da mulher, 
não tanto pela condição de servidoras, 
o que já seria de grande monta, mas, 
sobretudo, pelo que representam de be-
leza, sensibilidade e justeza. Não a toa 
a palavra justiça é feminina. Parabéns 
a vocês, meninas da 12 vara!”, disse o 
colega Marcus Vinícius.

CEJ recebe propostas de enunciados para 
VIII Jornada de Direito Civil até 12 de março

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
prorrogou o prazo de envio das propostas 
de enunciados para a VIII Jornada de Di-
reito Civil. Agora, os interessados têm até 
o próximo dia 12 de março para encami-
nhar suas proposições. O evento, que tem 
o apoio do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) 
e da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), será realizado nos dias 26 e 
27 de abril, em Brasília, na sede do CJF.

Cada autor poderá encaminhar três 
propostas de enunciados e também uma 
proposição de reforma legislativa do Código 
Civil, sobre tema controverso. As propostas 
devem ser enviadas por comissão: Parte 
Geral, Responsabilidade Civil, Obrigações, 
Contratos, Direito das Coisas, Família e Su-
cessões e Proposta de Reforma Legislativa. 
Os interessados devem enviar as proposi-
ções por meio de formulário disponível na 
área do CEJ, no portal do Conselho.

A comissão científica agrupará os ver-
betes selecionados por temas, tomando 
por base os artigos legais referidos, en-
caminhando-os às comissões de traba-
lho, que serão presididas por ministros 
do STJ. As proposições aprovadas pelas 
comissões serão levadas à plenária de en-

cerramento, em 27 de abril, para votação. 
Os enunciados aprovados na Jornada se-
rão publicados e as propostas de reforma 
legislativa serão encaminhadas ao Con-
gresso Nacional.

O coordenador geral da jornada será o 
corregedor-geral da Justiça Federal e di-
retor do CEJ, ministro Raul Araújo. Já a 
coordenação científica geral será exercida 
pelos ministros do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) Ruy Rosado de Aguiar Jú-
nior (aposentado) e Paulo de Tarso Sanse-
verino e pelo professor Roberto Rosas. O 
juiz federal Bruno Leonardo Câmara Carrá 
será o secretário executivo geral.

COMISSÕES

O evento contará com sete comissões 
de trabalho. Todas com a participação de 
diversas autoridades. A comissão sobre 
Parte Geral, terá como presidente o mi-
nistro do STJ Marco Buzzi, coordenação 
científica do desembargador federal Rogé-
rio de Meneses Fialho Moreira e secretaria 
executiva do juiz federal André Granja. A 
comissão de Obrigações contará com o 
ministro do STJ Antonio Carlos Ferreira 
como presidente, com o professor Fábio 
Ulhôa Coelho na coordenadoria científica 
e o desembargador federal Mairan Gonçal-
ves Maia Júnior na secretaria executiva.

O presidente da comissão de Contratos 
será o ministro do STJ Moura Ribeiro; o 
coordenador científico, o professor Otá-
vio Luiz Rodrigues Júnior; e o secretário 
executivo, o professor Rommel Barroso 
da Frota. O grupo de trabalho responsá-
vel por debater a Responsabilidade Civil 
vai ter como presidente a ministra do STJ 
Isabel Gallotti, na coordenação científica 
o professor Adalberto de Souza Pasqua-
lotto, além do desembargador federal Gui-
lherme Calmon na secretaria executiva. A 
comissão de Direito das Coisas fica com 
a presidência do ministro do STJ Luis Fe-
lipe Salomão, coordenadoria científica do 
professor Gustavo José Mendes Tepedino 
e secretaria executiva do juiz federal Már-
cio Mafra.

A comissão de Família e Sucessões 
terá a ministra do STJ Nancy Andrighi 
como presidente, a professora Ana de 
Oliveira Frazão como coordenadora cien-
tífica e o juiz Atalá Correa na função de 
secretário executivo. Por fim, a comissão 
de Proposta de Reforma Legislativa ficará 
sob presidência do ministro do STJ Villas 
Bôas Cueva, coordenadoria científica da 
professora Judith Martins Costa, e a juíza 
Maria Claudia Mércio Cachapuz na função 
de secretária executiva.

Fonte: CJF


