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Aniversariantes  
Hoje: Dorislei Sousa Novato Lauton 
(NUCRE), João Virgílio Mendes (NU-
CJU), Obede Pinheiro dos Santos 
(Campo Formoso), Lais Pacheco de 
Lima (10ª Vara) e Maria Clara Hage 
Pereira (Turma Recursal).
Amanhã: Romério Couto Miranda (Fei-
ra de Santana), Fernanda Cardoso 
Tourinho Aguiar (9°Vara) e Sebastião 
Jardim Bittencourt (Alagoinhas).

Parabéns!!!

Edição n. 4.173. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 16/10/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Em outubro de 2004, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

06/10 - Juíza federal Neuza Alves 
recebe apoio do desembargador fede-
ral Lázaro Guimarães - A juíza federal 
Neuza Maria Alves da Silva, titular da 
5ª Vara desta Seccional, recebeu o apoio 
do desembargador federal Lázaro Gui-
marães, do TRF da 5ª Região, em sua 
indicação à sucessão do desembargador 
federal Plauto Ribeiro, do TRF da 1ª Re-
gião, decorrente de aposentadoria, para 
a qual concorre em lista tríplice. 

Em artigo publicado ontem, no Diário 
do Poder Judiciário, o desembargador 
conclama a união de todas as camadas 
sociais e facções políticas em torno da 
representação baiana no Judiciário na-
cional. Destacou que a Dra. Neuza Alves, 
além de reunir todas as qualidades de 
um magistrado – independência, serie-
dade, dedicação ao trabalho e excelente 
formação jurídica – é a mais experiente 
entre os indicados e possui sensibilidade 
especial decorrente do fato de ser mu-
lher negra. “A sua promoção, agora, é 
uma questão de justiça”, afirma.

08/10 - OAB defende promoção da 
juíza federal Neuza Alves - O Presidente 
da OAB-Bahia, Dinailton Nascimento, 
enviou carta ao presidente da Repúbli-
ca solicitando análise atenciosa ao plei-
to da sociedade baiana para promoção, 
por merecimento, da juíza federal da 5ª 
Vara, Neuza Maria Alves, para ocupar 
a vaga surgida com a aposentadoria do 
desembargador Plauto Ribeiro. O presi-
dente da seccional baiana da OAB tam-
bém enviou carta a deputados federais 
e senadores que representam a Bahia, 
para que defendam a nomeação da ma-
gistrada. 

JFHHÁ DEZ ANOS

TJ baiano implanta digitalização 
nas varas de execuções penais 

Uma iniciativa do Grupo de Monitora-
mento, Acompanhamento e Fiscalização 
do Sistema Carcerário da Bahia (GMF) está 
levando a digitalização de acervos pro-
cessuais às varas de Execuções Penais do 
estado. O projeto começou em julho deste 
ano na Vara de Execuções Penais de Lau-
ro de Freitas. Com uma média de 1,2 mil 
ações em seu acervo, a unidade ainda con-
tava com 200 processos físicos em trâmite.

Em apenas três semanas, todos os 
autos foram digitalizados pela equipe em 
Salvador. Depois disso, os processos foram 
cadastrados no sistema – já com a atuali-
zação do cálculo do cumprimento de pe-
nas dos réus – e devolvidos à unidade de 
origem. "A digitalização agiliza o trâmite 
processual porque as partes podem ter 
acesso aos autos de qualquer lugar, pela 
internet, sem a necessidade de ter conta-
to com o processo físico", destacou a juíza 
titular da Vara de Execuçõs Penais de Lauro 
de Freitas, Jeine Vieira.

Segundo o coordenador do GMF, o juiz 
Antônio Faiçal, a meta é digitalizar o acer-
vo de todas as Varas de Execuções Penais 

do estado que funcionam com o SAJ até o 
segundo semestre de 2015. 

Para o juiz Antônio Faiçal, a digitalização 
traz diversas vantagens, tanto para o Judi-
ciário quanto para os jurisdicionados. "O 
espaço físico das varas é otimizado, além 
de não ser mais necessário que pessoas 
interessadas compareçam ao cartório para 
consultar os autos", apontou o magistrado.

Além disso, a digitalização também vai 
acelerar as atividades do mutirão carce-
rário. Promovido anualmente pelo TJ da 
Bahia em parceria com o CNJ em Salva-
dor, o mutirão poderá ser realizado remo-
tamente graças ao processo eletrônico, 
eliminando a necessidade de que os autos 
sejam remetidos à capital baiana. “Tudo 
isso sem gasto de dinheiro e com uma 
logística mais facilitada”, ressaltou o co-
ordenador do GMF.

Primeira Região na TV 
Edição 208

 Desembargadores federais realizam 
visita institucional no Comando da Aero-
náutica em Brasília;  Servidores de Ro-
raima e Mato Grosso recebem treinamento 
para utilização do SEI;  Solenidade de 
instalação da primeira Turma Recursal Per-
manente da Subseção Judiciária de Juiz de 
Fora/MG;  Relatório Justiça em números 
2014 mostra que a Justiça Federal da Pri-
meira Região julgou mais de meio milhão 
de processos em 2013.  Participe: pri-
meiraregiaonatv@trf1.jus.br.

 Treinamento para implantação do Sistema 
Eletrônico de Informações - SEI em Salvador

O Treinamento para implantação do Sis-
tema Eletrônico de Informações SEI nesta 
Seccional será na próxima semana, de 20 a 
22/10, ministrado por servidores do TRF1.

As inscrições deverão ser efetuadas no 
endereço www.ba.trf1.gov.br/processos/
turmas.php pelo servidor que for indicado 
para o treinamento.

É muito importante a participação de, 
pelo menos, um servidor por unidade, pois 
a implantação definitiva do SEI está previs-
ta para o mês de novembro/2014. 

Cronograma do evento

1. Dia 20 - Palestra motivacional no 
Auditório, aberta a todos os servidores  das 
9h às 12h para um grupo e, a mesma pa-

lestra, das 14h às 17h. para um se-
gundo grupo.

2. Treinamento prático SEI, na 
sala da UNICORP, 3º andar do pré-
dio Sede:

a) Dia 21 - na Sala de treina-
mento – turma da manhã, 20 pes-
soas – nesta turma estarão os 15 
servidores das Subseções; portanto, 
somente 5 servidores desta Seccio-
nal poderão participar desse grupo do dia 
21/10, pela manhã;

b) Dia 21 - na Sala de treinamento – 
turma da tarde, 20 pessoas.

c) Dia 22 - na Sala de treinamento – 
turma da manhã, 20 pessoas;

d) Dia 22 - na Sala de treinamento – 
turma da tarde, 20 pessoas.

Assim, além da palestra motivacional, 
aberta a todos, em 20/10, pela manhã 
(das 9 às 12h) e à tarde (das 14 às 17h), 
será ministrado treinamento prático para 4 
quatro turmas entre 21 e 22/10 na sala de 
treinamento.

Foram disponibilizadas as seguintes va-
gas para esse treinamento prático do SEI. 
Para isso, o servidor indicado pelo dirigente 
de cada Unidade deve orientar o escolhido 
a efetuar sua inscrição no endereço www.
ba.trf1.gov.br/processos/turmas.php 

Vagas disponibilizadas: 

1 servidor de cada Vara: 24 servidores;

1 servidor de cada Turma Recursal: 4 
servidores;

1 servidor da Coordenação dos JEFs;

4 servidores da SECAD e 2 da DIREF;

6 servidores de cada Núcleo (menos 
NUTEC) = 5 Núcleos: 30 servidores;

1 servidor de cada Subseção - 15 Sub-
seções: 15 servidores.

Total de treinandos: 80 servidores

HEMOBA realiza amanhã 
coleta de sangue nesta 

Seção Judiciária
O HEMOBA estará amanhã no Fórum 

Teixeira de Freitas, das 8h às 17h, para co-
leta de amostras de sangue que serão utili-
zadas em testes de compatibilidade.

Esses testes de compatibilidade são o 
primeiro passo para verificar quem pode 
ser doador de medula óssea para pacientes 
com câncer.

A iniciativa visa a ampliar as chances 
de conseguir um doador de medula óssea 
compatível com a servidora desta Seccio-
nal, Ana Cláudia Ortiz, portadora de leuce-
mia mieloide aguda.

A coleta será feita no Pro-Social.


