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Aniversariantes
Hoje: Alcione Oliveira (22ª Vara), An-
tônio Jorge Reis (Express Clean), Fer-
nanda Almeida Couto Lopes (7ª Vara), 
Kecia Pamponet (13ª Vara), Laura On-
dina Darze (22ª Vara). Amanhã: Cléa 
Maria Albuquerque Ferreira (NUCJU), 
Tarcilly Pires Miranda Santana (Itabu-
na) e Juliana Maria de Oliveira Macha-
do (9ª Vara). 

Parabéns!
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Os diretores de todas as Varas da Seção e das Subseções Judiciárias se reunem hoje 
às 13h no Auditório Ministro Dias Trindade com transmissão por videoconferência às 
Subseccionais para debater três temas: 

1- As Metas do CNJ e CJF (metas 1 a 8); 

2-A Portaria PRESI 348/2016, que agraciará unidades, já em fevereiro de 2017, e 
instituiu a premiação do Selo Estratégia em Ação para as seções judiciárias, varas e turmas 
recursais de melhor desempenho no cumprimento das metas e os critérios de premiação;  

3 - Consulta e monitoramento das metas através do e-Siest.

A Administração destaca que, conforme se extrai do e-Siest, unidades que têm em 
torno de apenas 50% de algumas metas cumpridas, podem reverter essa situação com 
o uso das informações disponibilizadas no sistema e-Siest. 

Reunião de diretores discute hoje Metas 
do Judiciário, Selo Estratégia em Ação 

e as vantagens do uso do e-Siest

Diretores do NUTEC e NUCJU do 
DF visitam Seccional para conhecer 

soluções em tecnologia e gestão

A juíza federal Kátia Balbino, direto-
ra do Foro da Seção Judiciária do Distrito 
Federal determinou aos servidores Juliano 
Vasconcelos e Risonete Santana Feitosa, 
respectivamente diretores do NUTEC e do 
NUCJU daquela Seccional (ao centro na 
foto) que visitassem a Seção Judiciária da 
Bahia para promover a troca de experiên-
cias com as áreas de Tecnologia da Infor-
mação e do Núcleo Judiciário da Bahia 

O diretor do NUTEC-DF informou que 
aquela Seção Judiciária carece de muitas 
soluções de automação de procedimentos 
que a nossa Seccional adota e como a juíza 
federal Kátia Balbino já exerceu sua titula-
ridade na 9ª Vara da Bahia, ela conhece 
muitas soluções que dão apoio para os sis-
temas processuais e sistemas corporativos 
como a central de videoconferências da 
central de mandados, a central de perícia, 
a central de conciliação, entre outras. 

Os diretores passaram três dias na 
Bahia, onde mantiveram vários contatos 
com a Direção da SECAD e, acompanha-
dos pela diretora do NUCJU, Leila Lessa, 
conheceram as soluções de informática 
para as diversas Seções como a Seção 
de Classificação, CEMAN, Central de Pe-
rícias, de Cartas Precatórias e de Video-
conferência e Seção de Modernização Ad-
ministrativa. 

Segundo os dirigentes, as soluções 
tecnológicas adotadas pela Informática 
da nossa Seccional são um exemplo a ser 
copiado devido à expertise dos servidores 
Fábio Damasceno e Eduardo Guimarães 
que têm sido de grande ajuda na aplicação 
das melhores soluções para demandas na 
área de tecnologia como a criação de um 
programa para o cadastro de endereços em 
diligências de oficiais de justiça, com pos-
sibilidade de certidão remota via internet 
com smartphones e tablets e a pauta de 
audiências on line.

Seccional da Bahia e Tribunal de Justiça 
assinam Termo de Cooperação Técnica 

vinculado a judicialização da saúde

A diretora do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia, juíza federal Cláudia da Costa Touri-
nho Scarpa, assinou na última sexta-feira, 
25/11, o Termo de Cooperação Técnica com 
o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

A magistrada declarou na ocasião sua 
imensa satisfação em representar a Justi-
ça Federal ao assinar o acordo com o Tri-
bunal de Justiça da Bahia agradecendo à 
presidente do TJ, desembargadora Maria 
do Socorro Santiago, que desde o primeiro 
momento foi receptiva ao pleito, e ao de-
sembargador Mário Albiani, pelo seu empe-
nho na assinatura do mencionado acordo.

O acordo de cooperação tem por objeto 
autorizar que o Núcleo de Assessoria Téc-
nica (NAT) do TJ da Bahia possa prestar 
informações técnicas especializadas nos 
processos relacionados à área de saúde 
que tramitam na Justiça Federal da Bahia.

A diretora do Foro registrou que as de-
mandas versando sobre medicamentos têm 
crescido muito nos últimos anos e é fun-
damental que o juiz, ao apreciar o pedido 
de liminar, possa ter algum embasamento 
técnico preliminar. “Todos sabemos dos 
elevados custos de certos medicamentos e 
que muitas vezes estes medicamentos não 
têm a efetividade almejada. Portanto um 
acordo desta natureza tem uma importân-
cia enorme para todos os juízes federais e 
para a sociedade”, declarou.

A diretora do Foro lembrou que o apoio 
interinstitucional é fundamental para todos 
e os dirigentes devem ter uma visão macro e 
pensar na sociedade como um todo. E finali-
zou afirmando ter certeza de que “este será 
o primeiro de muitos acordos que iremos 
realizar. A Justiça Federal também estará, 
doravante, disposta a contribuir com o Tri-
bunal de Justiça para a melhoria dos servi-
ços prestados aos nossos jurisdicionados”.

O Termo de Cooperação Técnica estará 
disponível no nosso site na aba de “serviços 
– Fórum da Saúde SJBA” (http://portal.trf1.
jus.br/sjba/navegacao-auxiliar/noticias-sj/
forum-da-saude-sjba.htm).

No endereço acima são disponibiliza-
das  informações sobre questões relaciona-
das  à judicialização da saúde, nos termos 
da Recomendação CNJ 31/2010, como a 
consulta à Biblioteca Digital do TJMG que 
contém coleções  de notas, pareceres e 
respostas técnicas da área de saúde para 
auxiliar os magistrados na formação de um 
juízo de valor quando da apreciação de 
questões clínicas apresentadas em ações 
judiciais envolvendo a assistência à saúde.

O acompanhamento da execução e a 
fiscalização do termo de Compromisso se-
rão realizados através de relatórios mensais   
sendo designada  a servidora Leila Lessa, 
diretora do NUCJU como fiscal do termo.

Foto: Nei Pinto-TJBA

Os primeiros atendimentos na Câma-
ra de Conciliação de Saúde comprovam: 
a unidade vai mesmo cumprir o papel de 
atender com rapidez o cidadão e desafo-
gar o Judiciário.

Antes mesmo de estar aberta oficialmen-
te, a câmara atendeu, durante a semana 
passada, sete pessoas encaminhadas pela 
Defensoria Pública do Estado. O aproveita-
mento foi de 100%. Todas conseguiram en-
trar em acordo e irão receber medicamentos 
sem a necessidade de entrar na Justiça.

As primeiras informações sobre o fun-
cionamento da câmara foram comemoradas 
pela presidente Maria do Socorro Barreto 
Santiago que, acompanhada do vice-presi-
dente do STJ, ministro Humberto Martins, 

Câmara de Conciliação de Saúde inicia 
atividades com 100% de acordos

e do governador Rui Costa, inauguraram o 
espaço, no SAC, no shopping Bela Vista.

Inicialmente, a câmara vai atender, ape-
nas, pedidos para o fornecimento gratuito 
de medicamentos por parte do Estado e do 
Município de Salvador, a moradores da ca-
pital baiana usuários do SUS. 

Médicos, psicólogos, farmacêuticos, en-
fermeiros, assistentes sociais e nutricionis-
tas formam a equipe que funciona de 2ª a 
6ª, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 
13h. A câmara tem como objetivo principal 
tentar solucionar questões por meio de con-
ciliações pré-processuais. Também é possí-
vel que em um processo judicial em curso, o 
magistrado encaminhe a ação para tentar a 
resolução na unidade.


