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Aniversariantes
Hoje: Andréa Oliveira D’Almeida 
Monteiro (14ª Vara), Reinaldo Lopes 
Rocha (NUASG), Luciana Amorim 
Trindade (9ª Vara), Ivoneide Teles de 
Santana (13ª Vara) e Renata Cruz 
Brandão de Souza (Turma Recursal). 
Amanhã: Manuela Affonso Ferreira 
Maciel (4ª Vara), Marcos Túlio Ladeia 
Vilasboas (19ª Vara), Francisco das 
Chagas Silva (Juazeiro), Karine Ma-
galhães Cavalcante Cortes (Turma Re-
cursal), Vanessa Vale de Oliveira (8ª 
Vara), Vitório Batista Lima da Silva 
(15ª Vara), Hugo Jobim Rios Trindade 
(Alagoinhas), Matheus Gomes Bahia 
dos Santos (8ª Vara), Beatriz Campos 
Calado (Paulo Afonso) e Thales Cesar 
Del Souza (Vitória da Conquista).
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TRF1 transmite amanhã 
palestra sobre o PJe 2.0

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião transmitirá amanhã (02) a palestra 
“Processo Judicial Eletrônico – Pje 2.0 – 
Nova Geração”, na qual será feita a apre-
sentação das funcionalidades da nova ver-
são do sistema. A videoconferência será 
transmitida no Auditório Ministro Dias 
Trindade desta Seccional.

A palestra será ministrada pelos ser-
vidores Andrey Leonardo Lima e Silva 
e Erick Gama Touret de Faria - NUPJE/
TRF1,  com transmissão a todas as Se-
ções e Subseções Judiciárias da 1ª Re-
gião em duas opções de horários: 1ª 
apresentação das 9h30 às 11h30; ou 2ª 
apresentação das 14h às 16h.

CNJ divulga boas práticas
reconhecidas pelo Instituto Innovare

Projetos que mudaram a vida dos ci-
dadãos que precisam da Justiça estão 
acessíveis no Portal do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), por determinação 
da presidente do CNJ e do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra Cármen 
Lúcia. São boas práticas selecionadas 
pelo Instituto Innovare ao longo dos 15 
anos da principal premiação do sistema 
de justiça do país. Os cidadãos afetados 
pelas iniciativas vão desde moradores de 
rua, beneficiados por projetos que bus-
cam assegurar o direito de populações 
vulneráveis, a mulheres agredidas em 
episódios de violência doméstica.

O banco de boas práticas tem mais de 
6.000 projetos inscritos desde a primei-
ra edição do Prêmio, realizada em 2004 
pelo Instituto Innovare. Com tamanha 
diversidade de projetos, agora acessíveis 
a quem abrir o Portal do CNJ, a coorde-
nadora do Instituto Innovare, Raquel Khi-
chfy, pretende motivar e mobilizar a to-
dos que atuam na Justiça. “Os temas dos 
projetos representam grandes questões 
que o sistema de Justiça enfrenta. São 
soluções que abordam questões diver-

sas, como adoção, gestão de cartórios, 
etc. São criadas por promotores, defen-
sores, juízes e podem ser aproveitadas 
pelos seus pares. No Portal do CNJ, es-
peramos melhorar ainda mais o acesso a 
essas soluções”, afirmou Khichfy.

“O banco de dados do Prêmio Inno-
vare é extraordinário. O fato de essas 
ideias estarem disponíveis a todos que 
acessam o Portal do CNJ é um incenti-
vo à disseminação dessas boas práticas. 
São ideias já testadas e que não foram 
idealizadas apenas por juízes ou tribu-
nal,  mas também por defensores pú-
blicos, por Ministérios Públicos, ou seja, 
abre-se uma maior possibilidade de 
consulta para todos os cidadãos”, afirma 
Maria Tereza Sadek, diretora do Depar-
tamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ/
CNJ) e júri do Prêmio Innovare.

Segundo a coordenadora do Instituto 
Innovare, Raquel Khichfy, não são ape-

nas boas ideias. Trata-se de experiências 
comprovadas. “Ao receber a inscrição, a 
organização do Prêmio envia uma equi-
pe para verificar in loco a execução dos 
projetos. Nossos consultores passam 
entre dois e três meses fazendo esse 
trabalho de validação das atividades de-
senvolvidas”, afirma.

Alguns dos critérios usados para de-
finir os ganhadores do Prêmio Innovare 
se confundem com os valores do CNJ, 
como a efetividade e a celeridade. No 
lançamento da 15ª edição do Prêmio, em 
março, a presidente do CNJ e do STF, mi-
nistra Cármen Lúcia, destacou a impor-
tância do tema de destaque do Innovare 
2018: o combate à corrupção. “Não há 
justiça com corrupção. Neste momento o 
Prêmio Innovare dá o exemplo do rumo 
que o Brasil tomou, de buscar um Estado 
ético para todos, de forma que a popula-
ção brasileira se orgulhe de ter um país 
que se transforme em modelo”, disse, 
durante cerimônia no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

Além das seis categorias tradicionais 
da premiação – Tribunal, Juiz, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Advocacia 
e Justiça e Cidadania – este ano haverá 
um prêmio especial para a melhor inicia-
tiva sobre o tema Combate à Corrupção. 
Desde o primeiro prêmio, 175 troféus já 
foram entregues.

O banco de boas práticas pode ser  
acessado no link: https://bit.ly/2OBbSHo 
(Fonte: CNJ)

CEJUC inicia sessões 
de conciliação em 

Direito Previdenciário

O Centro Judiciário de Conciliação da 
Bahia – CEJUC/BA deu início às sessões 
de conciliação em matéria previdenci-
ária, na última sexta-feira (27/07), nas 
dependências da unidade no JEFs. A 
ação é fruto da Portaria-Conjunta CEJUC/
BA-JEFS/BA-PF/BA-ETR-BI/BA nº 001, 
de 09 de maio de 2018.

Naquela manhã, foram realizadas 
seis sessões de conciliação de processos 
oriundos da 23ª Vara/JEF versando acer-
ca de pensão por morte, salário-mater-
nidade e aposentadoria por idade rural, 
com 100% de acordo.

Este é um grande avanço para as con-
ciliações nas varas dos Juizados Espe-
ciais Federais, cujo volume significativo 
de processos diz respeito à matéria pre-
videnciária.

Acima, a foto de uma das sessões de 
conciliação conduzidas pelos conciliado-
res Aline Trevisan Duarte, Ana Cláudia 
Dias Lima Seixas e Rafael Carvalho Ri-
beiro, que também contou com a pre-
sença do procurador federal coordenador 
das Equipes de Trabalho Remoto Previ-
denciárias no Estado da Bahia, Dr. Ricar-
do Caldas.

Orientações para uso do 
convênio Saúde Caixa
O Núcleo de Bem-Estar Social (NU-

BES) informa que para exames ou pro-
cedimentos que requeiram autorização 
prévia, o beneficiário titular precisa en-
viar a solicitação médica, cópia da car-
teira Saúde Caixa e da carteira de iden-
tidade para o email autorizacao.caixa@
controlmed.com.br, informando no corpo 
do e-mail o nome do paciente, a data e o 
local onde será realizado o procedimento.

É importante salientar que, quando 
o procedimento for realizado pelo Saúde 
Caixa, não é necessária autorização da 
perícia médica do Pro-Social.

O telefone da central de autorizações 
do Saúde Caixa é (71) 3415-3200. A 
lista de credenciados do convênio está 
disponível no endereço www1.caixa.gov.
br/saudecaixa/asp/credenciados.asp.


