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Desde o ano de 2015, a Seção Judiciária do Amapá (SJAP) vem 
promovendo diversas ações que visam a estimular a cultura de 
economia de água e de energia elétrica no âmbito da Seccional. 
Com a edição da Portaria SJ Diref 212, de dezembro do mesmo ano, 
que instituiu a Comissão de Gestão Socioambiental e a aprovação 
do Plano de Logística Sustentável – PLS/SJAP, por meio da Portaria 
SJ Diref 37/2016, tais ações se intensificaram, e hoje permeiam 
todas as diretrizes relacionadas à gestão administrativa com vistas 
ao consumo consciente, bem como à racionalização dos recursos.

Economia de água – reuso eficiente: Com uma atitude 
ambientalmente responsável, a SJAP, em seu edifício-sede, diminui 
sua pegada hídrica reaproveitando a água da chuva e dos drenos 
das centrais de climatização, cujos reservatórios têm capacidade 
total de 70 mil litros, sendo reutilizada para fins não potáveis.

Confira a íntegra desta matéria no portal do Tribunal em 
"Notícias".

Iniciativa da SJAP resulta em 19% de economia 
de água e 29% de energia elétrica

O programa Via Legal desta semana traz reportagem produzida 
pela equipe do TRF da 1ª Região sobre homofobia no trabalho. A 
matéria vai lembrar a história de um candidato a policial federal que 
foi excluído do concurso em virtude de sua orientação sexual. Para 
a corporação, ele tinha um comportamento incompatível com a 
função. O rapaz denunciou a medida discriminatória e, por ordem 
da Justiça, a Polícia Federal foi condenada a pagar ao candidato uma 
indenização, além de todos os salários que ele deveria ter recebido 
durante o período em que não assumiu o cargo.

O Via Legal é exibido nas TVs Cultura, Justiça, Brasil, além de 
em outras 25 emissoras regionais. Confira os horários de exibição 
e assista à programação também pela internet no www.youtube.
com/programavialegal e www.youtube.com/cjf.

TV Justiça: 08 de junho, às 21h30; 10 de junho, às 11h30; 12 de 
junho, às 17h30 e 14 de junho, às 22h30; TV Cultura: 12 de junho, às 
6h30 e TV Brasil: 12 de junho, às 6h.

Via Legal desta semana exibe reportagem sobre 
homofobia no trabalho
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Seção Judiciária do Maranhão inicia última fase da 
seleção de conciliadores

Teve início no dia 06 de junho a última etapa da seleção de 
conciliadores da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA), o estágio 
supervisionado. Nesse módulo prático, o grupo dos candidatos foi 
dividido em duas turmas de acordo com o cronograma. A primeira 
turma vai acompanhar as sessões de conciliação designadas para 
o período de 06 a 24 de junho, e a segunda turma, as sessões  que 
ocorrerão nos meses de agosto e setembro.

O módulo do estágio supervisionado terá duração de 60 horas e 
abrange o desempenho das funções de  conciliador, co-conciliador 
e observador, nas sessões designadas pelo Centro Judiciário de 
Conciliação sob a supervisão do juiz conciliador, Ivo Anselmo Hön 
Junior, e das instrutoras que ministraram o curso teórico.

Nessa primeira fase do estágio foram pautados 450 processos 
de ações de danos morais de competência dos Juizados Especiais 
Federais e possessórias, todas as ações tendo como parte a Caixa 
Econômica Federal.

SJMG realiza solenidade de apresentação 
da nova diretoria

Na última segunda-feira, dia 06, foi realizada a cerimônia de 
apresentação da nova diretoria do foro da Seção Judiciária de Minas 
Gerais (SJMG). A juíza federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, 
titular da 35ª Vara Federal, foi empossada na função de diretora do 
foro, e a magistrada Vânila Cardoso André de Moraes, na função de 
vice-diretora. Ambas cumprirão seus mandatos durante o biênio 
2016-2018.

A solenidade foi prestigiada pelo desembargador federal José 
Amilcar Machado, que representou o presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, desembargador federal Hilton 
Queiroz, e presidiu a mesa de honra – composta, além de as 
novas empossadas, pelas seguintes autoridades: o ex-diretor do 
foro, juiz federal Miguel Angelo de Alvarenga Lopes; o ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, aposentado, Arnaldo Esteves Lima; o 
procurador-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, 
Bruno Nominato de Oliveira, e a representante da OAB-MG e 
presidente da Comissão da Mulher, Claudia Franco.

Estiveram presentes os desembargadores federais aposentados 
Osmar Tognolo, Luiz Gonzaga Barbosa Moreira e Antonio Sávio de 
Oliveira Chaves, juízes federais ativos e aposentados; o procurador-
chefe da União em MG, Adilson Alves Moreira Jr.; o defensor 
público-chefe da Defensoria Pública da União em MG, João Márcio 
Simões; o procurador-chefe da Fazenda Nacional, Rafael Amaral 
Amador dos Santos; o superintendente regional da Polícia Federal 
em exercício, Paulo Henrique Barbosa; representando a AJUFE, 
o juiz federal André Prado de Vasconcelos;  o capitão João Artur 
Correia Palma, representando o Comando da 4ª Região Militar, 
entre outras autoridades.

A abertura do evento foi marcada pela apresentação da Banda 
da 4ª Região do Exército e pelo Coral do Projeto Social Cariúnas – 
entidade esta que atende a crianças e adolescentes de bairros da 
periferia norte de Belo Horizonte.

O juiz federal Miguel Angelo de Alvarenga Lopes foi o primeiro a 
discursar. Ele avaliou sua gestão como “dois anos de muito trabalho, 
fé nas pessoas e desenvolvimento de novas ações administrativas”.  
O ex-diretor do foro disse que retorna para a 10ª Vara Federal com 
a sensação do dever cumprido e com “a convicção de que temos 
muito ainda a caminhar e a evoluir como instituição pública”. [Leia 
mais]

Desembargador Amilcar Machado; vice-diretora do 
foro da SJMG, Vânila Cardoso de Moraes e a diretora  

Simone dos Santos Lemos Fernandes 
durante solenidade.


