
Aniversariantes - Hoje: Alex Souza 
dos Santos (Itabuna), Cláudio Alves 
Litieri Brentz (NUAUD), Liana Caldas 
Vieira da Silva (17ª Vara), Marcos 
Antonio Bezerra de Carvalho (NU-
TEC), Mário Caldas Santos Neto (3ª 
Vara), Raul Farias Bernardino (Jua-
zeiro), Paulistevão de Oliveira Souza 
Nascimento (1ª Vara), Amanda Vieira 
do nascimento Rocha (Bom Jesus da 
Lapa) e Ana Paula Bonfim dos San-
tos (NUCJU). Amanhã: Priscila Correa 
de Carvalho (11ª Vara), Vicente Pau-
lo Magalhães Filho (NUCJU), Anna 
Mabel da Paz Carneiro (24ª Vara), 
Juliana Guimarães Santos (Ilhéus) e 
Adilton Manoel da Conceição (VIPAC). 
Domingo: Ana Carolina Ferreira dos 
Santos Fujita (4ª Vara), Célio Brito 
Santos (Vitória da Conquista), Flá-
vio Cedraz da Silva (Irecê) e Rogério 
Carvalho (Stefanini). Segunda-feira: 
Aroldo Aparecido de Andrade (Cam-
po Formoso), João Marcelo de Souza 
Oggioni (NUCGP), Nara Peregrino de 
Carvalho (Irecê), Danilo Costa Sousa 
(6ª Vara), Anselmo Martins Miranda 
Neto (NUCJU) e André Luis Santos do 
Amor Divino (VIPAC). Parabéns!

Edição n. 5.310. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 11/10/2019.

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Ou
tu

br
o 

Ro
sa

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz fede-
ral Dirley da Cunha Júnior, diretor do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia. Fotos, distribuição, 
revisão e impressão: Setor de Comunicação 
Social. Encarregada: Rita Miranda. Diagra-
mação e redação: Rodrigo Sarmento Silva dos 
Santos. Tiragem: 4 exemplares. Telefones: 
(71) 3617-2616 Endereço: Av. Ulysses Gui-
marães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: 
portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Hoje tem nova 
prática meditativa na 
Biblioteca, às 14h30

Encerrando com chave de ouro a ex-
posição “Arte Verdade-Benevolência-To-
lerância”, a Seção Judiciária da Bahia re-
ceberá mais uma prática de exercícios e 
meditação do FALUN DAFA na Biblioteca 
da Seccional hoje, dia 11, às 14h30. In-
teressados poderão se inscrever por meio 
do e-mail: inscricaoasserjuf@gmail.com

O Falun Dafa, também chamado de 
Falun Gong, é uma prática milenar chi-
nesa para o aprimoramento da mente e 
do corpo, cuja essência são os princípios 
Verdade-Benevolência-Tolerância. Possui 
um conjunto de práticas de exercícios 
suaves e de meditação para o desenvol-
vimento da energia vital e da sabedoria. 

O local de prática em Salvador é o 
Parque da Cidade/Itaigara/Praça Confú-
cio. Para fazê-la basta confirmar o dia e 
horário com Miguel Campos (71 99347-
7665).

CJF realiza sessão 
ordinária no dia 22

O Colegiado do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) se reúne no dia 22 de ou-
tubro, às 10h30, em sessão ordinária no 
3º andar do edifício-sede do Conselho, 
em Brasília.

Na sessão, são julgados processos 
administrativos referentes a servidores, a 
magistrados federais e a projetos institucio-
nais. Também são apreciadas propostas de 
atos normativos que regulamentam ques-
tões administrativas da Justiça Federal.

O Colegiado é formado pelo presi-
dente e pelo vice-presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), três outros 
ministros deste mesmo tribunal e pelos 
presidentes dos cinco tribunais regionais 
federais (TRFs) do país.

A reunião do Conselho será transmiti-
da ao vivo pelo canal do CJF no YouTube: 
www.youtube.com/cjf. (Fonte: CJF)

Transformação de processos físicos
em digitais reforça compromisso do

TRF1 com sustentabilidade e inclusão
Desde a implantação do Plano de Lo-

gística Sustentável (PLS), em 2016, o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) tem investido em ações socioam-
bientais a fim de prestar serviços jurisdi-
cionais com qualidade ao mesmo tempo 
em que busca reduzir o consumo de re-
cursos naturais e os impactos negativos 
ao meio ambiente.

Ações como a digitalização de pro-
cessos físicos, por exemplo, fortalecem 
o engajamento do Tribunal com a gestão 
socioambiental de forma a proporcionar 
redução do consumo de papel e de su-
primentos de impressão, possibilitar a 
inclusão de pessoas com deficiência e 
melhorar a qualidade de vida tanto dos 
colaboradores do órgão quanto dos juris-
dicionados.

De acordo com o supervisor da Seção 
de Apoio à Gestão Socioambiental e de 
Acessibilidade e Inclusão (Seamb), Car-
los Domingues, a digitalização de autos 
físicos impacta diretamente a Meta 1 do 
PLS, que tem por objetivo a redução no 
consumo de papel, e a Meta 4, que prevê 
a diminuição do uso de suprimentos de 
impressão.

“Com a implantação do Processo 
Administrativo Eletrônico (Pae-SEI) e 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe), 
nós tivemos redução de 30% no consu-
mo de papel e de 17% na utilização de 
suprimentos de impressão entre 2015 
e 2018. Essa redução pode não ter 
sido totalmente fruto dessa implanta-

ção, mas como a queda seguiu a mes-
ma linha, entendemos que os sistemas 
causaram um grande impacto”, explica 
Carlos.

Ele estima que após a digitalização 
integral do acervo essa redução seja 
ainda maior: “com a cultura da trami-
tação de processos em meio eletrônico 
estabelecida, acredito que possamos 
gastar, anualmente, 20% do papel que 
consumimos. Ou seja, a tendência é que 
utilizemos em um ano o que atualmen-
te gastamos em aproximadamente dois 
meses”, afirma o supervisor da Seamb.

Mas os benefícios não se limitam à 
questão ambiental. A digitalização pos-
sibilitará, ainda, a democratização dos 
processos do TRF1. De acordo com 
Carlos Domingues, “uma vez que você 
digitaliza os processos, eles ficarão 
disponíveis para serem acessados em 
qualquer lugar do mundo. O cidadão 
não precisará mais se deslocar ao órgão 
para leitura ou para solicitar peças dos 
autos”.

Nesse contexto, as pessoas com defi-
ciência poderão contar com um Tribunal 
mais acessível, já que deficientes físicos 
não precisarão se locomover para visua-
lizar processos, deficientes visuais pode-
rão utilizar ferramentas de leitura de tela 
que transmitirão o conteúdo dos autos e 
deficientes auditivos terão mais facilida-
de para acessar informações de interes-
se, trazendo a Justiça para cada vez mais 
perto do cidadão, independentemente de 
suas limitações.

Fonte: TRF1


