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Aniversariantes
Hoje: Rômulo de Souza Batis-
ta (9ª Vara), Laura de Assis Olivei-
ra (6ª Vara), Maria Aparecida Car-
valho (NUCJU), Maria Bernadete 
Farias Costa (Feira de Santana) e Jor-
ge Campodonio Falcão Elias (Jequié) 
Amanhã: Plácido Rosa de Alencar                                                                                        
(16ª Vara) e Iris France Ferreira Anun-
ciação (15ª Vara). Parabéns!

Entre 5 e 6 de outubro, Salvador re-
ceberá nomes importantes do cenário 
jurídico nacional durante o I  Simpósio 
Nacional de Combate à Corrupção que 
tem como tema: “Discussão de políticas e 
ações nacionais de prevenção e combate 
à corrupção”.

Ao todo, estão previstos 500 inscritos, 
entre agentes públicos dos poderes munici-
pais e estaduais, instituições de Segurança 
Pública e Defesa Nacional, além de advo-
gados, estudantes de Direito e membros da 
sociedade civil organizada.

 Ao final do evento, podem ser apre-
sentadas às autoridades um caderno de 
propostas envolvendo os assuntos deba-
tidos para melhoria de processos e ações 
de prevenção e combate à corrupção em 
âmbito nacional. Entre os palestrantes 
estão delegados federais, coordenado-
res da Lava Jato, o presidente da Ajufe 
Roberto Veloso, o presidente da OAB-BA 
Luiz Viana Queiroz, e o desembargador 
-federal Fausto De Sanctis. 

As inscrições são feitas pelo site: www.
exitocorp.com.br/simposiocontracorrupcao.

Salvador recebe I Simpósio 
Nacional de Combate 

à Corrupção 

A Seccional da Bahia já está operando 
plenamente o serviço de videoconferência  
para cumprimento de diligências em cartas 
precatórias. Esse serviço, que era realizado 
pelas varas, já está sendo cumprido sem 
qualquer intervenção das unidades judiciais. 

O Provimento TRF1/Coger  117 , de 12 
de junho de 2014, estabeleceu que “A oiti-
va de pessoas fora da sede do juízo se dará 
prioritariamente por videoconferência, so-
mente sendo realizado o ato por outro meio 
se não houver condições técnicas para 
tanto, preferindo-se o adiamento do ato e 
a renovação da videoconferência, caso a 
impossibilidade da realização do ato pro-
cessual por essa via tenha sido eventual”.

O Provimento COGER n. 129/2016, 
por sua vez, estabeleceu que as cartas 
precatórias para agendamento de sala de 
videoconferência não serão objeto de dis-
tribuição. 

No âmbito da nossa Seccional, obje-
tivando regulamentar os procedimentos a 
serem adotados para agendamento e reali-
zação das audiências por videoconferência,  
a Portaria DIREF n. 181 de 12/08/2016 
instituiu o Serviço Eletrônico de Videocon-
ferências – SEVID. 

O serviço está sendo coordenado pela 
CEPREC - Central de Cumprimento de Carta 
Precatória Cível e Criminal por Via Adminis-
trativa, vinculada ao Núcleo Judiciário- NU-
CJU, com apoio do NUTEC. As audiências 
sempre são acompanhadas por um oficial 
de justiça.

Foi também disponibilizado, no site da 
Justiça Federal da Bahia, o link para con-
sulta do “Calendário de pré-agendamento 
de videoconferências”, permitindo ao inte-
ressado a consulta prévia acerca da dispo-

Seção Judiciária da Bahia institui serviço 
de videoconferências para cumprimento 

administrativo de cartas precatórias
nibilidade  - ou não - do mês, dia e hora 
da audiência a ser realizada. 

Para garantir a reserva da data esco-
lhida, o pré-agendamento da audiência 
deverá ser solicitado à Seccional atra-
vés do e-mail videoconferencia.ba@trf1.
jus.br, com informação do dia e hora da 
transmissão, Vara e Juízo para onde será 
transmitido o sinal, endereço IP do equi-
pamento do Juízo requerente/deprecante, 
além de informações para contato.

 A sala de videoconferência foi instalada 
no 2º Subsolo do Edifício Anexo ao lado da 
Central de Mandados. 

Embora a sala seja preferencialmente 
utilizada para oitivas requeridas por outros 
juízos, poderá eventualmente atender às Va-
ras desta Seccional para realização de au-
diências por videoconferência em processos 
que nelas tramitem, desde que previamente 
agendadas.

Mais informações com a CEPREC/NU-
CJU pelo telefone (71) 36179187. e-mail: 
videoconferencia.ba@trf1.jus.br

TRF1 descarta mais de 
19 mil lâmpadas usadas

O TRF1 realizou, no dia 5 de setem-
bro, por meio de uma empresa especiali-
zada em coleta, transporte, processamento 
e destinação final de resíduos e rejeitos, o 
descarte de 19.500 lâmpadas usadas que 
estavam acondicionadas. O material neces-
sitava ser descartado de maneira adequa-
da, uma vez que contêm em sua composi-
ção elementos químicos tóxicos.

A medida adotada está em consonância 
com as ações de sustentabilidade promovi-
das pelo Programa de Gestão Sustentável 
do Tribunal e reflete a postura proativa da 
Administração, que vem se empenhando 
em dar sequência às ações de implanta-
ção de seu Plano de Logística Sustentável, 
instrumento vinculado ao Planejamento 
Estratégico da Justiça Federal, com obje-
tivos e responsabilidades definidas, ações, 
metas, prazos de execução, mecanismos 
de diagnóstico, monitoramento e avaliação 
de resultados, o qual permite estabelecer e 
acompanhar práticas de sustentabilidade, 
racionalização e qualidade que propiciem 
maior eficiência do gasto público e da ges-
tão dos processos de trabalho, consideran-
do-se a visão sistêmica da 1ª Região.
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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Outubro Rosa

O Governo do Estado inicia amanhã, 
5/10, a campanha ‘Outubro Rosa’ de 
2016, no Centro Estadual de Oncologia, 
com palestra, distribuição de esmalte e 
laços rosa, entre outras atividades, e a 
presença dos secretários estaduais da 
Saúde e de Políticas para as Mulheres.

Durante todo o mês, haverá uma sé-
rie de atividades para chamar a atenção 
das mulheres para se cuidarem, uma 
vez que o diagnóstico precoce pode levar 
à cura em até 95% dos casos. 

“As Gordinhas de Ondina” estarão 
vestidos de rosa, com objetivo de cons-
cientizar a população feminina sobre a 
necessidade da prevenção e atenção ao 
câncer de mama. A ação prossegue até 
o dia 31 de outubro.

Durante o mês de outubro, o Cican 
irá disponibilizar 30 mamografias por 
dia para mulheres de 50 a 69 anos. 
A ação seguirá durante todo o mês. O 
agendamento do exame é presencial e 
as mulheres interessadas devem com-
parecer à unidade e apresentar carteira 
de identidade, CPF, comprovante de re-
sidência e cartão SUS.

Fonte: www.saude.ba.gov.br


