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Aniversariantes
Hoje: Luis Carlos Souza da Cunha 
(NUCAF), Walney Silva Netto (Barrei-
ras), Issana Fagundes Scheffler Coe-
lho (NUCAF) e Karyne Sousa Feitoza 
(Alagoinhas). Amanhã: Maria das Do-
res de Alencar Fontes (22ª Vara).

Parabéns!

Magistrados debatem mecanismo para 
efetivação da legislação ambiental brasileira

A Conferência de Juízes e Promotores 
abriu as atividades do 8º Fórum Mundial 
da Água na segunda-feira do dia 19/03, 
no auditório “Planalto” do Centro de Con-
venções Ulysses Guimarães, em Brasília/
DF. O evento contou com a presença da 
presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Cármen Lúcia, e da procuradora-
-geral da República, Raquel Dodge.

Durante o encontro, foi destacada a 
percepção de que membros da Justiça 
brasileira e magistrados de diversos pa-
íses estão atentos para o problema que a 
falta de cuidado com a água vem causan-
do no mundo.

O ministro Herman Benjamim, do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), dirigiu o 
primeiro painel do evento. Ele falou da 
importância dos debates do Judiciário no 
Fórum. “A ideia é fazer uma integração 
[nas ações]. Não é só quem é especia-
lista em meio ambiente, mas todos os 
seres humanos, inclusive nós que somos 
juristas”, declarou.

Uma das maiores autoridades em 
Direito Ambiental do País, o desembar-
gador federal Souza Prudente, do TRF1, 
participou da elaboração da Declaração 

de Brasília, uma carta que solidifica a po-
sição dos juízes participantes do Fórum 
sobre o direito humano e fundamental à 
água. O documento servirá de guia para 
a aplicação da jurisdição ambiental.

O magistrado destacou que o docu-
mento estabelece o princípio do devido 
processo judicial em defesa da água: 
“Nós juízes temos uma legislação pro-
cessual recentemente aprovada pelo 
Congresso Nacional que cristaliza as 
normas do processo civil brasileiro em 
que o juiz tem uma ferramenta impor-
tante para dar eficácia imediata às suas 
decisões”. O desembargador ressaltou 
que a justiça tardia não defende o meio 
ambiente e que o juiz medroso e covarde, 
que não enfrenta a jurisdição ambiental 

no tempo oportuno, não produz uma jus-
tiça eficaz.

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

Em sintonia com os temas debatidos 
no Fórum Mundial da Água, o Tribunal 
renova seu compromisso com a proteção 
ambiental por meio de seu Plano de Lo-
gística Sustentável (PLS), cujo principal 
objetivo é promover ações que estimu-
lem a reflexão e proporcionem a mudan-
ça nos padrões de compra e consumo da 
Justiça Federal da 1ª Região, o contínuo 
aperfeiçoamento da qualidade do gasto 
público, o uso sustentável de recursos 
naturais e bens públicos e a redução do 
impacto negativo das atividades do Tri-
bunal no meio ambiente.

Entre as ações previstas no PLS estão 
a redução no uso de papel e de copos 
descartáveis, economia de energia elétri-
ca, uso consciente de água, adoção de 
política de gestão de resíduos sólidos, 
instituição de projeto padrão para novas 
construções com atenção às indicações 
de compras e contratações sustentáveis, 
além de modernização dos sistemas ele-
trônicos de gestão de processos judiciais 
e administrativos. (Fonte: TRF1)

CEJ oferece vaga no 
Curso Teoria e Prática 
da Docência On-line

O Conselho da Justiça Federal - CJF 
disponibilizou uma vaga no curso “Teoria 
e Prática da Docência On-line – Turma 
1/2018” previsto para ser realizado no 
período de 05/04 a 18/05.

O objetivo do curso é capacitar ma-
gistrados e servidores da Justiça Federal 
para exercerem a atividade de tutoria 
em cursos na modalidade a distância, 
envolvendo o planejamento, o acompa-
nhamento e a avaliação dos alunos, bem 
como o desenvolvimento de habilidades 
para o uso dos recursos disponíveis no 
ambiente virtual de aprendizagem.

Os interessados devem   enviar e-mail 
para seavi@trf1.jus.br, informando nome 
completo, matrícula, email, CPF, telefone 
para contato  e se possui a experiência 
profissional exigida até às 15h de hoje 
(26/03).

Como pré-requisito para participar da 
capacitação, é necessário possuir experi-
ência em docência presencial, a ser com-
provada antes da efetivação da matrícula 
no site do CJF.

Caso o número de interessados seja 
superior ao número de vagas ofertadas 
será  realizado sorteio.

Informações completas estão dis-
poníveis em: http://www.cjf.jus.br/cjf/
corregedoria-da-justica-federal/centro-
-de-estudos-judiciarios-1/eventos/ead-1/
curso-teoria-e-pratica-da-docencia-on-
-line-turma-1-2018.

Divulgada data, horário 
e local de provas 

da XVII Seleção de 
Estagiários de Direito
A prova objetiva  XVII Seleção de Esta-

giários de Direito da SJBA ocorrerá no dia 
08 de abril de 2018 (domingo) na Facul-
dade de Direito da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), que fica localizada na Rua 
da Paz, s/n – Bairro da Graça – Salvador.

Conforme indica o Edital 5740763, 
assinado pela juíza federal diretora do 
foro Cláudia Oliveira da Costa Tourinho 
Scarpa, a abertura dos portões será às 
8:30h, com seu Fechamento sendo reali-
zado às 9:00h.

Aviso
Em virtude de equívoco ocorrido na 
impressão das novas carteiras, o 
PRO-SOCIAL informa que o telefone 
correto a ser utilizado pelos beneficiá-
rios da SJBA e pela rede credenciada 
é o número 3617-2664.


