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Aniversariantes
Hoje: Anderson Alves Mota (Feira de Santana), Lara Lourdes Azevedo Barbosa 
(SECAD) e Josenil Francisco Batista (9ª Vara). Amanhã: Isac Merces Dos Santos 
(Jequié), Maria Dionicia Resende de Lima Mendes (8ª Vara) e Raimundo Nonato 
Silva Costa (NUCOD). Parabéns!

Banco do Brasil esclarece
sobre Depósitos Judiciais

O Banco do Brasil, na qualidade de 
fiel depositário e auxiliar do Poder Judici-
ário, vem empreendendo todos os esfor-
ços visando a disponibilização de alter-
nativas digitais para o levantamento dos 
Depósitos Judiciais, Precatórios e RPV’s 
e, desta forma, minimizar os impactos 
decorrentes da pandemia de Covid-19.

Diante disso, o Banco do Brasil comu-
nica que foi lançado em 05 de maio de 
2020, o Resgate Simples de Requisições 
de Pequeno Valor – RPVs emitidos pelos 
Tribunais Regionais Federais.

Por meio dessa solução, o beneficiá-
rio poderá direcionar o crédito para outra 
instituição financeira diretamente pelo 
endereço https://www.bb.com.br/pbb/
pagina-inicial/setor-publico/judiciario/
depositos-judiciais#/ sem filas e nem 
contato com os nossos funcionários.

Os beneficiários Pessoa Física pode-
rão direcionar o resgate para o banco, 
agência e conta corrente de mesma ti-
tularidade do RPVs, ou seja, a conta de 
destino deverá ter o mesmo CPF cadas-
trado no RPV.

Esclarecemos ainda que a solução 
está disponível para pessoas físicas be-
neficiárias de RPVs de até R$ 1 mil reais 
e haverá a cobrança pelo serviço de TED, 
conforme tabela de tarifas do Banco do 
Brasil.

Cejuc Bahia realiza primeira 
audiência do Concilia Teams

A iniciativa partiu da diretora do Cen-
tro Judiciário de Conciliação da Bahia 
-CEJUC,  Aline Trevisan, a partir do mo-
mento em que percebeu que era possível 
fazer reuniões pelo aplicativo Microsoft 
Teams, ferramenta considerada oficial 
pelo TRF1 para comunicação no trabalho 
remoto realizado pelos servidores e ma-
gistrados (Resolução PRESI 9953729 
(art. 4º, §9º).

Após análisar toda a legislação legal e 
infralegal acerca da matéria (resoluções, 
portarias, etc) e viu que era possível as-

segurar a ampla defesa e o devido pro-
cesso legal com o uso desse meio virtual 
de comunicação, entrou  em contato com 
a Juíza Federal Coordenadora do CEJUC/
BA, Dra. Ana Carolina Dias Lima Fernan-
des, que autorizou a execução do Projeto 
“Concilia Teams”.

Com a ajuda do servidor do CEJUC/
BA Rafael Carvalho Ribeiro, foi agendada 
a primeira audiência de conciliação via 
Teams, a qual ocorreu no último dia 08 
de maio, envolvendo uma ação de res-
ponsabilidade civil ajuizada em face da 
Caixa Econômica Federal para a repara-
ção de danos materiais e morais, originá-
ria da 15ª Vara/JEF.

A audiência foi  conduzida pela dire-
tora atuando como conciliadora. Ao final, 
todos ficaram extremamente satisfeitos 
com o uso da ferramenta, com a qual foi 
selado o acordo.

Pesquisa da SEMAD sobre
trabalho remoto durante pandemia 

termina amanhã, dia 15

Em razão da necessidade da Admi-
nistração da SJBA precisar acompanhar 
a realidade dos servidores que passaram 
a trabalhar remotamente em decorrên-
cia da pandemia da Covid-19, a SEMAD 
elaborou uma nova pesquisa junto ao 

corpo funcional da casa, com base na 
que foi aplicada originalmente pela Cor-
regedoria Regional no início do Plantão 
Extraordinário.

Passados mais de 50 dias, a pesqui-
sa visa avaliar as possíveis mudanças 
de comportamento, o que melhorou, o 
que piorou e o que pode ser feito para 
tornar a rotina de teletrabalho a melhor 
possível.

A pesquisa, que deverá ser respon-
dida até o próximo dia 15/05, pode ser 
acessada por meio do Google Chrome, no 
link: https://bit.ly/35X0nTx

I Jornada de Direito e Processo
Penal realiza live sobre

crimes do colarinho branco
O Centro de Estudos Judiciários do 

Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
promove nesta quarta-feira, dia 13 de 
maio, às 17h, a terceira e última live re-
ferente à I Jornada de Direito e Processo 
Penal com o tema “Crimes do Colarinho 
Branco”.

Esse evento on-line terá a participa-
ção do ministro Rogério Schietti, do Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ), e dos 
juízes federais Marcelo Cavali e Daniel 
Marchionatti Barbosa.

A live será transmitida pelo canal do 
Conselho da Justiça Federal no Youtube. 
Para assistir à apresentação acesse: ht-
tps://www.youtube.com/user/CJF

Fonte: CJF


