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CJF referenda crédito para 
Assistência Médica e Odontológica
Em sessão ordinária, o Conselho da 

Justiça Federal referendou, por unanimi-
dade, a Resolução n. 2016/00408, de 
29/6/2016, apresentada pelo presidente 
do Conselho, ministro Francisco Falcão, e 
editada pela vice-presidente, ministra Lau-
rita Vaz, para a abertura de crédito adicio-
nal suplementar ao orçamento do TRF da 
1ª Região no valor de R$ 1 milhão para 
a Ação Assistência Médica e Odontológica. 
O valor havia sido recebido em julho des-
te ano e utilizado pela Secretaria de Bem-
-Estar Social (Secbe) para o pagamento das 
despesas do Pro-Social

De acordo com a Secretaria de Planeja-
mento Orçamentário e Financeiro do Tribu-
nal, o crédito foi necessário para resolver o 
impedimento de caráter técnico de que tra-
ta o art. 65 da Lei n. 13.242/2015 - LDO 
de 2016, em razão de a emenda individual 
obtida pela 1ª Região ter sido classificada 
na LOA/2016 no Grupo de Despesas GND 
9 (Despesas a Classificar) quando o correto 
seria GND 3 (outras Despesas correntes). 

Amparada pelo art. 4º da Lei Orçamen-
tária de 2016, foi possível a alteração do 
GND 9 para o GND 3 por meio da abertura 
de crédito por ato próprio.

NUBES informa sobre a utilização 
do Convênio Saúde Caixa

Para a utilização do Convênio Saúde Cai-
xa o beneficiário do Pro-Social deverá dirigir-
-se ao credenciado do Saúde Caixa, que o 
informará se o procedimento, exame ou in-
ternação necessitará de autorização prévia.

Caso seja necessária a autorização pré-
via, o próprio beneficiário enviará email para 
autorizacao@controlmed.com.br, com os 
seguintes documentos digitalizados: solici-
tação médica; carteira de identidade; cartão 
Saúde Caixa; local e data de realização do 
procedimento.

O Saúde Caixa devolverá a autorização por email ao beneficiário,  a fim de que ele a 
encaminhe ao credenciado, confirmando a realização do procedimento autorizado.

O telefone para contato com o Saúde Caixa é (71)3415-3200 e o site para consulta 
sobre os credenciados é www1.caixa.gov.br/saudecaixa/asp/credenciados.asp

Foi prorrogado até o dia 2 de setembro o 
prazo para participar da Pesquisa Governan-
ça Participativa e opiniar sobre os objetivos 
e estratégias implementados pela Justiça 
Federal e assim, colaborar com uma Justiça 
Federal mais rápida, acessível e efetiva. 

A iniciativa do Conselho da Justiça Fede-
ral atende aos  princípios de gestão participa-
tiva e democrática na elaboração das metas 
nacionais do Judiciário. 

O CJF deseja saber se, na opinião dos usu-
ários e operadores da Justiça Federal, deve 
continuar dando prioridade ao julgamento dos 
crimes contra a Administração e das ações de 
improbidade administrativa; se deve ser ain-
da mais céleres nas soluções dos litígios que 
tratem do tráfico de pessoas, da exploração 
sexual e trabalho escravo; se é importante 
continuar reduzindo o tempo de julgamento 
das ações de cobrança de impostos; se deve 
manter o incentivo às soluções alternativas de 
conflito, por meio da conciliação. 

Enfim, o CJF quer saber se todas as medidas que espelham a atual estratégia devem 
continuar ou se deve eleger outros temas como prioridade, como o julgamento de pro-
cessos que tratem de benefícios previdenciários, que discutam questões ambientais, e se 
deve, ainda, incrementar medidas na área administrativa, como por exemplo a melhoria 
da gestão dos custos.

Uma outra preocupação na pesquisa é que os advogados opinem sobre o funciona-
mento dos Juizados Especiais, mecanismo criado no início dos anos 2000 para acelerar 
a tramitação de processos de menor complexidade.

Acesse http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/governanca-participativa.htm. Res-
ponda 12 perguntas que levam no máximo três minutos. Há quatro links disponíveis e 
que podem ser utilizados por servidores, magistrados, advogados e cidadãos em geral.

Você tem até 2 de setembro para 
opinar sobre metas do Judiciário

A Presidência do TRF1, em Circular/ 
Presi/74, faz às Direções de Foro da 1ª 
Região a recomendação de que, visando 
resguardar a integridade física dos oficiais 
de Justiça no cumprimento de ordens judi-
ciais, os mandados sejam cumpridos pre-
ferencialmente, no período diurno, ressal-
vado o cumprimento de ordens judiciais 
no período noturno apenas em caráter 
excepcional.

A recomendação leva em conta as rei-
teradas reivindicações das associações de 
oficiais de justiça atuantes na 1ª Região.

A circular lembra as determinações da 
Resolução Presi/Cenag 6, de 15/3/2012, 
que aprovou o Regulamento Geral das Cen-
trais de Mandados da Justiça Federal da 
1º Região em especial o art. 28 da referida 
Resolução

A Presidência do TRF1 enviou ao di-
retor-presidente da Agência Nacional de 
Transortes Terrestres - ANTT, ofício solici-
tando a isenção do pagamento de tarifas de 
pedágios aos oficiais de justiça, quando em 
missão oficial e no cumprimento de man-
dados judiciais, nos trechos das rodovias 
federais dos Estados que compõem a 1ª 
Região, mediante apresentação de identifi-
cação profissional do oficial de justiça e do 
mandado expedido pelo juízo competente 
perante as respectivas praças de pedágio.

A Administração informa que tem co-
nhecimento da necessidade premente de 
ampliar o estreito quadro de oficiais de 
justiça na 1ª Região, frente à criação das 
novas varas instaladas nos últimos anos, e 
que esforços estão sendo despendidos nes-
se sentido.

Presidência do TRF1 faz 
recomendações visando à 

segurança dos oficiais de justiça

Você vai imprimir um documento? En-
tão, pense de novo. A ideia de que é preci-
so conter os desperdícios em prol da eco-
nomia de recursos naturais ganha espaço, 
mas exige esforços e mudanças culturais. 

Em um mundo digital, muito papel ainda 
está sendo desperdiçado por falta de costu-
me em lidar com novas práticas no trabalho. 
Assim, 45% dos documentos escaneados 
acabam sendo impressos. Muitas pessoas 
ainda se sentem mais confortáveis com o 
documento físico ou sofrem da síndrome de 
São Tomé: precisam tocar para acreditar.

É preciso vencer a desconfiança sobre o 
arquivamento digital. Sistemas de senhas 
de diferentes níveis de acesso e backups são 
estratégias para garantir que os documen-
tos estão seguros. Perder arquivos em pa-
pel, por incêndio, deterioração ou extravio, 
é uma possibilidade muitas vezes ignorada. 

Órgãos públicos estão na dianteira no 
processo de informatização. O abandono 
do formulário físico de declarações de Im-
posto de Renda, notas fiscais eletrônicas 
e processos judiciais em meio digital são 

Não desperdice papel !

exemplos. É preciso investir em programas 
de computação, treinar os funcionários e 
investir em campanhas de conscientização.

O primeiro passo para reduzir desperdí-
cios é analisar todo o processo de consumo 
de materiais de expediente. Além da econo-
mia de recursos ambientais, como árvores 
que deixarão de ser cortadas ou espaço de 
armazenagem que não será mais necessá-
rio, o gestor deve ficar atento às possibilida-
des de redução de despesas e de ganhos de 
operacionalidade no trabalho.

Quem investe em sistemas de automa-
ção, armazenamento digital e redução de 
desperdício de papel comprometem menos 
o meio ambiente e ainda economiza. 

Fonte: www.gazetadopovo.com.br


