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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Aline Rocha Andrade (Vitória da 
Conquista), Normélia Soares Cotias (3ª 
Vara), Paulo Marcio Rodrigues de Sou-
sa (NUASG), Daísa Maria Morais Moura 
(2ª Vara), Michele de Araújo e Silva Al-
meida e Diego de Sousa Lima (Ambos 
de Feira de Santana).
Amanhã: Elaine Lamontagnia Meira 
de Alcântara (2ª Vara), Mauro Maia de 
Santana (Ilhéus), Pollyana Amaral Alves 
(Eunápolis), Daniela de Almeida Couto 
Abraim e Alan Wesdra Silva Lobo (Am-
bos de Vitória da Conquista). 
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 Diretor do Foro explanará 
sobre restrições orçamentárias

O diretor do Foro da Se-
ção Judiciária da Bahia, juiz 
federal Iran Esmeraldo Leite 
convida todos os magistra-
dos e servidores da Seção 
Judiciária da Bahia a com-
parecerem ao auditório Mi-
nistro Dias Trindade, hoje, 
3 de março, às 13h30min, 
para exposição a ser reali-
zada acerca das restrições 
orçamentárias noticiadas 
para o atual exercício.

O juiz federal esclarecerá quais as condições em que a Seção Judiciária da Bahia pre-
cisará trabalhar para se adaptar ao corte no orçamento do Poder Judiciário.

Também serão detalhadas pelo magistrado as ações que  a nossa Seccional, bem como 
as Subseções  Judiciárias, estão implantando para a economia de energia elétrica, água e 
materiais de consumo como papel, tonner, copos descartáveis etc.

O evento será transmitido por videoconferência para as Subseções Judiciárias.

Portaria do TRF1 
suspende expedientes 
em 21 e 22 de março
A Portaria Presi 21, de 28/1/2016 

suspende os expedientes interno e exter-
no em toda a 1ª Região nos dias 21 e 
22 de março de 2016, (segunda e terça-
-feiras) por ocasião da atualização dos 
bancos de dados.

Haverá indisponibilidade dos sistemas 
eletrônicos que consultam os bancos de 
dados da Justiça Federal da 1ª Região das 
19h do dia 18 de março de 2016 (sexta-
-feira) até às 6h do dia 28 de março de 
2016 (segunda-feira);

Serão suspensos os prazos processuais 
em toda a Justiça Federal da 1ª Região de 
18 a 27 de março de 2016;

Haverá manutenção, em todo o período, 
da apreciação de ações, procedimentos e 
medidas de urgência que visem evitar pe-
recimento de direito, em regime de plantão.

Seção do Maranhão 
lança campanha 

Consumo Consciente

A Seção Judiciária do Maranhão lan-
çou nesta terça-feira, dia 1º, a campa-
nha Consumo Consciente no âmbito da 
seccional. A campanha surgiu, inicial-
mente, com o objetivo de adotar medidas 
para adequar o orçamento às alternativas 
para a redução de gastos. Além disso, o 
esforço concentrado pretende provocar 
uma discussão acerca da importância do 
consumo de forma consciente e respon-
sável, de repensar e de escolher que tipo 
de planeta será deixado para as futuras 
gerações.

A campanha pretende ir além das obri-
gações legais e financeiras. Quer despertar 
no seu público interno a consciência socio-
ambiental, a compreensão de uma comu-
nidade humana com um destino comum e 
também demonstrar que é preciso somar 
esforços pela construção de uma sociedade 
baseada no respeito pelo meio ambiente e 
por sua preservação. 

A campanha Consumo Consciente, que 
é destinada ao público interno da SJMA, 
abrangerá diversas formas e canais de co-
municação. O slogan é “Justiça Federal 
por um mundo melhor”, e o personagem 
da campanha é João Nômico, um rapaz 
simpático que, em todo material distribu-
ído, convida a todos para aderirem a essa 
ideia. Serão utilizados cartazes, folhetos, 
prismas, além de a distribuição de cane-
cas e garrafinhas para substituir os copos 
descartáveis.

Portaria da DIREF determina 
medidas de contenção de despesas

CNJ irá definir hoje 
quando novo CPC 

entra em vigor
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

se pronunciará sobre a data de vigência 
do novo CPC no final da noite do dia 3 de 
março, por meio de sessão plenária virtual 
criada especialmente para esse fim. O as-
sunto foi debatido no dia 1º/3, durante a 
226ª Sessão Ordinária, a partir de consulta 
realizada pela OAB.

Os conselheiros entenderam que, embo-
ra não haja consenso na comunidade jurí-
dica sobre a data de vigência do novo CPC, 
sancionado em 16 de março de 2015, a de-
finição de uma data pelo CNJ tornou-se um 
assunto urgente. “Mais importante que um 
trabalho doutrinário, é que o CNJ se debruce 
e declare uma data”, argumentou o conse-
lheiro Gustavo Alkmim, presidente do Grupo 
de Trabalho criado pelo CNJ para discutir a 
regulamentação do novo CPC. O grupo insti-
tuído no início de dezembro de 2015 apre-
sentou seu relatório nesta semana.

Segundo o conselheiro Gustavo Alkmim, 
embora seja importante ouvir especialistas 
sobre o tema, não há tempo hábil para que 
isso seja feito de forma sistematizada até 
a vigência da norma, prevista para ocorrer 
entre os dias 16 a 18 de março. De acor-
do com ele, o Grupo de Trabalho entendeu 
que a vigência deve ocorrer no dia 18 de 
março, conclusão formada com o respaldo 
de diversos processualistas, entre eles o 
ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz 
Fux, que presidiu a comissão de juristas 
convocada pelo Senado Federal para ela-
borar o novo CPC.

A partir de proposta da corregedora 
nacional de Justiça, ministra Nancy Andri-
ghi, que solicitou mais prazo para analisar 
argumentos com maior profundidade, o 
plenário decidiu abrir uma sessão virtual 
extraordinária às 0h01 desta quarta-feira 
(2/3) especialmente para definir a vigência 
do novo CPC. A sessão ficará aberta por 48 
horas, até as 23h59 de hoje, 3 de março, 
no modelo de votação eletrônica já em vi-
gor no Plenário Virtual do CNJ.

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Iran Esmeraldo Lei-
te expediu a Portaria 55, de 1/3/2016 que 
altera a Portaria 49, de 26/2/2016 para 
determinar que:

a) a partir das 13h30min passem a fun-
cionar apenas 2 (dois) elevadores no prédio 
Sede e 2 (dois) elevadores no prédio Anexo 
da Seção Judiciária da Bahia.

b) apenas 2 elevadores funcionem du-
rante todo o expediente no prédio dos Jui-
zados Especiais Federais.

c) o total desligamento dos elevadores 
durante os finais de semana nos prédios 
da Sede, Anexo e nos Juizados Especiais 
Federais.

d) todos os aparelhos de ar-condiciona-
do funcionem, nos dias úteis, das 9h às 
18h nos prédios Sede, Anexo e nos JEFs, 
devendo ser imediatamente desligados 
após este horário, à exceção dos aparelhos 
localizados em setores que armazenem 
equipamentos de CPD.

e) toda a iluminação das áreas comuns 
dos prédios Sede, Anexo e JEFs sejam des-
ligadas até as 17h, ressalvados os espaços 
comuns confinados cuja luminosidade seja 
precária;

A Portaria também estabelece que com-
petirá ao juiz titular e ao diretor de Secre-
taria a verificação do fiel cumprimento da 
alinea d) quanto aos equipamentos instala-
dos em suas unidades;


