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Aniversariantes
Hoje: Wendell Tolentino Silveira (NU-
CJU), Emanoel Conceição Barros (Ire-
cê), Marcio Martins Menezes (21ª 
Vara) e Rosemary Ferreira Santos 
(Viverde). Amanhã: Juiz federal Pom-
peu de Sousa Brasil (3ª Vara), Isabela 
Santana dos Santos (14ª Vara), Pedro 
Americo Ribeiro de Andrade (NUCJU), 
Rita Auxiliadora Miranda Franco Car-
doso (DIREF), Vitor Batista Bispo dos 
Santos (NUCJU) e Dra. Eliana Amoe-
do de Freitas (Pro-Social).

Parabéns!

PJe Mídias permitirá uso de vídeos
em processos judiciais

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
tornará disponível para os usuários o PJe 
Mídias, uma nova ferramenta para o Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe) que per-
mitirá o uso intensivo e seguro de vídeo 
na prestação de serviços jurisdicionais. 
Depois de um longo período de testes, o 
lançamento oficial da ferramenta ocorre-
rá em workshop programado para 30 de 
maio, na sede do CNJ, conforme definido 
na reunião de terça-feira (14/5) do Comi-
tê Gestor do Sistema Processual Judicial 
Eletrônico.

Na avaliação do coordenador do Co-
mitê, conselheiro Márcio Schiefler, a nova 
ferramenta ampliará as potencialidades 
da plataforma. “Os aperfeiçoamentos 
que o CNJ e os tribunais usuários do 
PJe vão obter são imprescindíveis para 
a consolidação dos sistemas processu-
ais eletrônicos no nosso país, sem os 
quais eles não alcançarão todas as suas 
potencialidades em prol da jurisdição”, 
afirmou.

O PJe Mídias viabiliza que magistra-
dos utilizem vídeos para gravar sessões, 
audiências e julgamentos, com a possi-
bilidade, simultânea, de se fazer marca-

ções destinadas 
a recuperar in-
formações.

A ferramenta 
deverá ter uso 
intensivo, por 
exemplo, em au-
diência de ins-
trução em que 
há várias teste-
munhas e nas 
quais é necessá-
rio recuperar ín-

tegras de depoimentos, entre outras apli-
cações. Todos os requisitos de segurança 
estão presentes no PJe Mídias.

No workshop, CNJ apresentará esse 
recurso, bem como seus parâmetros em 
um estímulo ao uso sistemático do PJe 
pelos órgãos do Poder Judiciário enquan-
to plataforma unificada de processo judi-
cial eletrônico.

Novas ferramentas - Durante a reu-
nião, os membros do Comitê também 
abordaram a importância da entrada 
em vigor de outras funcionalidades no 

PJe 2.1, como o novo editor de textos, a 
assinatura mobile e os novos painéis do 
usuário e do magistrado. A versão mais 
atualizada está disponível para que os 
tribunais promovam sua homologação e 
implantação, além de ter sido instalada 
no próprio CNJ para conselheiros e as-
sessores, bem como para a Secretaria 
Processual do órgão.

Lançado pelo CNJ em 2011, o PJe é 
a plataforma exclusiva do Poder Judiciá-
rio para o trâmite de processos. Em fe-
vereiro deste ano, o CNJ lançou a versão 
2.1, por meio do qual o PJe deixou de 
ser um sistema indivisível e evoluiu para 
o formato de plataforma digital, sendo 
aperfeiçoado de forma colaborativa pelos 
próprios tribunais.

O objetivo é prover o Judiciário de 
mecanismos capazes de permitir a prá-
tica de atos processuais, assim como 
o acompanhamento desse processo 
judicial em todos os ramos da Justiça 
de maneira ágil, transparente e padro-
nizada.

Fonte: CNJ

DIREF se reúne
com Varas Criminais 
e anuncia datas dos 
próximos encontros

A Direção do Foro da Seção Judiciá-
ria da Bahia realizou mais uma da série 
de reuniões agendadas com a Central de 
Mandatos (CEMAN), as Varas Federais e 
o Núcleo Judiciário (NUCJU) da Seccio-
nal. Na última quinta-feira, dia 16, foi a 
vez das Varas Criminais (2ª e 17ª).

Durante o encontro, o juiz federal vi-
ce-diretor do Foro Fábio Moreira Ramiro 
ressaltou, mais uma vez, a necessidade 
de otimização de rotinas e procedimen-
tos, como forma de melhor enfrentar os 
desafios que se apresentam para a SJBA. 
Registrou, também, a importância da tro-
ca de experiências e do constante diálogo 
entre os oficiais de justiça e servidores 
das unidades judiciárias.

A série de reuniões foi iniciada no dia 
24/04 e faz parte do “Plano de integra-
ção e padronização das rotinas e proce-
dimentos das Varas e da Central de Man-
dados”. Restam ainda dois encontros, 
que serão realizados nas seguintes datas:

VARAS DATA

Varas Cíveis (1ª; 7ª; 10ª; 
11ª; 12ª; 13ª; 14ª e 16ª) 

Dia 22/05, 
às 15h

Varas dos JEFs e TR (5ª; 
9ª; 15ª; 21ª; 22ª e 23ª)

Dia 29/05, 
às 15h

É importante ressaltar que a próxima 
reunião será realizada na Sala de Treina-
mento do Prédio Anexo III e não na Bi-
blioteca Professor Bernardino José de Sou-
za, como as anteriores.

Hoje tem vacinação 
contra o vírus H1N1 na 

sala do Pro-Social
A Clínica Qualiviver está oferecendo 

hoje o serviço de vacinação contra gripe 
H1N1 (tetravalente) no Prédio Sede des-
ta Seccional, no valor de R$90,00 em 
espécie, das 9h às 17h, na sala do Pro-
-Social (2º Subsolo do Anexo II).

Os beneficiários titulares do Pro-
-Social poderão solicitar o reembolso 
de até R$ 70,00. Aqueles que não são 
beneficiários do Pro-Social, dependen-
tes, prestadores de serviço, estagiários 
e quaisquer outros interessados tam-
bém poderão ser vacinados, pagando o 
mesmo valor, entretanto, sem direito ao 
reembolso.

Os interessados deverão solicitar dose 
através do e-mail eps.ba@trf1.jus.br

 Nota de falecimento 
A Justiça Federal da Bahia lamenta 

informar o falecimento da Sra. Maria 
Lourdes de Carvalho Vieira, avó da ju-
íza federal da Subseção Judiciária de 
Jequié Karine Costa Carlos Rhem da 
Silva, ocorrido nesta madrugada, em 
Sergipe. A Direção do Foro transmite à 
família as mais sinceras condolências.


