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Aniversariantes
Hoje: Juíza federal Tannille Ellen Nas-
cimento de Macedo (23ª Vara), Hele-
nilza Santos Farias (2ª Vara) e Jenifer 
Milla de Oliveira Cardoso (15ª Vara). 
Amanhã: Bruno Meira Moteiro (Vitó-
ria da Conquista) e Claudeice Pereira 
Dos Santos (CS Gestão & Serviço).

Parabéns!

Divulgado resultado do consumo de
toners de impressora na SJBA em 2018

Ontem o JFH publicou o resultado 
positivo na redução do consumo de in-
sumos de impressão na Seção Judiciária 
da Bahia. Hoje, trazemos os dados do 
consumo de toners (cartuchos) de im-
pressora na SJBA no ano de 2018.

Confira medidas para economizar to-
ner durante as impessões:

Saiba usar a fonte - A SJBA, ten-
do a responsabilidade ambiental como 
um dos valores, por meio da Portaria 
211/2018, tornou obrigatório o uso da 
fonte Spranq Eco Sans para a impres-
são de documentos gerados pela área 
Administrativa desta Seccional (DIREF, 
SECAD, Núcleos e Seções da área ad-
ministrativa). A Ecofont foi criada este-
ticamente para que os buraquinhos nela 
projetados não fossem visíveis a olho 
nu. É um fator detectado apenas pela 
tecnologia da impressora, que reconhe-
ce um espaço em branco e não adiciona 
tinta nele, reduzindo de forma significa-
tiva o uso do cartucho.

Configurações básicas da impresso-
ra - Outra dica muito interessante para 
economizar toner é usar as configura-
ções básicas da impressora em quali-
dade baixa. Considerando que numa 
qualidade de impressão muito alta ela 
puxa mais pó do cartucho e envia ja-
tos maiores e acaba gastando muito. 
No fim das contas, a diferença dessa 
impressão para a de maior qualidade 
é meramente estética. Isso não signifi-
ca que a impressão de baixa qualidade 
sairá com falhas ou feia, mas sim um 

pouco mais clara que a opção de me-
lhor qualidade.

Redução de densidade - No momento 
em que você tiver que imprimir qualquer 

que seja o documento, certifique-se de 
olhar a densidade das letras utilizadas, 
pois uma impressora configurada para 
densidades maiores utiliza mais tinta 
no momento da impressão. Assim como 
a Ecofont, a opção de baixa qualidade, 
a densidade reduzida deixa a letra ape-
nas com um aspecto mais claro e fino, 
uma vez que não utiliza quantidades 
absurdas do toner para uma impressão 
super simples. Tenha sempre o cuidado 
de verificar este fato. Uma impressora 
mal configurada pode trazer sérios pro-
blemas para suas impressões, gastando 
mais tinta, papel e dinheiro.

Preto no branco - Para economi-
zar ainda mais e evitar que o cartucho 
de tonner tenha que ser trocado a todo 
momento por conta de índices baixos de 
pó necessários para impressão, prefira o 
uso do cartucho preto e branco antes de 
mais nada, até mesmo para textos com 
imagens.

Com Informações do Blog MundoWare

Regulamentada
a digitalização de 

novos processos que 
ingressem no TRF1

Desde o segundo semestre de 2018, 
o TRF 1ª Região tem trabalhado para 
transformar os processos físicos em digi-
tais, seguindo diretrizes da Lei nº 11.419 
e da Resolução 185 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ).

A partir de estudos realizados por 
uma comissão deliberativa e um grupo 
de trabalho, designados por meio da Por-
taria Presi 6730504, o Tribunal criou o 
projeto-piloto e implantou a digitalização 
em processos que tramitem em segunda 
instância na 1ª Região.

Considerando esse contexto, o TRF1 
determinou que novos processos físicos 
de competência cível que forem distribu-
ídos aos desembargadores federais que 
já tenham seus acervos digitalizados e 
incluídos no Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) ou em fase de digitalização devem 
ser transformados em digitais.

De acordo com a Portaria Presi 
8290335, em que a medida foi publi-
cada, os autos físicos serão cadastrados, 
autuados e distribuídos no sistema Juris, 
digitalizados, inseridos e distribuídos no 
PJe pela Central de Digitalização Judicial 
(Cedig) e, após concluído esse procedi-
mento, serão enviados, mediante guia, 
aos gabinetes.

Para as partes e seus procuradores que 
desejarem manter pessoalmente a guarda 
de documentos originais, a Secretaria Ju-
diciária (Secju) publicará, oportunamente, 
editais de intimação ou intimação pessoal.

CAIXA tem nova 
taxa promocional de 

empréstimo consignado
Os servidores desta Seccional têm até 

o dia 31 de julho para usufruir de uma 
vantagem que o PAB da Caixa Econômi-
ca Federal oferece: Condições Especiais 
a partir de 1,15% ao mês para todos os 
clientes que não possuem Consignado; e 
Taxa Diferenciada a partir de 1,17% ao 
mês para nicho Judiciário.

Já no que tange aos Fundos de In-
vestimento, a Caixa oferece as seguintes 
alternativas: redução de 50% do ticket 
inicial do CAIXA FIC Ações Multigestor; 
e Redução de 30% do ticket inicial do 
CAIXA FIC Multigestor Multimercado.

Esta é uma excelente possibilidade 
para arcar com as despesas inesperadas, 
viajar, reformar a casa ou até mesmo refi-
nanciar compromissos já existentes.


