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Aniversariantes
Hoje: Fernanda Maisa Costa França 
(18ª Vara), Linaldo Menezes de Cas-
tro (NUASG), Marlene Anjos Oliveira 
(Turma Recursal), Neyva Andréa San-
tos Araújo (1ª Vara), Seleno Sá Barreto 
Bouzas (12ª Vara) e Valdemir Concei-
ção de Jesus (VIPAC). Amanhã: Tannille 
Ellen Nascimento de Macedo, juíza fe-
deral substituta da 1ª Vara), Helenilza 
Santos Farias (2ª Vara), Iandara Alves 
Reis Poli (Guanambi) e Mauricio Gomes 
Bahia dos Santos (5ª Vara).
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CPD do Tribunal será 
paralisado nos dias 
11,12, 18 e 19/07

A Presidência do TRF1 encaminhou aos 
diretores de Foro a Circular Presi n. 90, 
para que sejam tomadas as providências 
que se julgarem necessárias, em virtude da 
paralisação do Centro de Dados do TRF1, 
que ocorrerá nos dias 11, 12, 18 e 19 de 
julho, datas nas quais todos os serviços de 
TI que dependem desse sistema ficarão to-
talmente indisponíveis ou instáveis.

A interrupção do sistema visa a dar con-
tinuidade ao processo de melhoria contínua 
no Centro de Dados do Tribunal, garantido, 
assim, um ambiente computacional ade-
quado para hospedar os serviços de Tecno-
logia da Informação e armazenar as infor-
mações digitais produzidas ou custodiadas 
pela Justiça Federal da Primeira Região.

Serão afetados, para os usuários inter-
nos e externos, todos os serviços de TI que 
dependem do Centro de Dados do TRF1, 
como, por exemplo, o acesso à internet, os 
portais internet e intranet, o e-mail, a Con-
sulta Processual, o eProc, o eCint, o e-Jur, 
TRF1-Doc, PJe, SEI, entre outros.

Apenas para os usuários internos, não 
serão afetados os serviços de TI que estão 
hospedados nos Centros de Dados das sec-
cionais, como o Processual, o JEF Virtual, as 
pastas “W”, a gravação de audiências, etc.

Judiciário brasileiro 
divulga na internet 

orçamento do 1º grau
Todos os tribunais brasileiros já divulga-

ram na internet a fração de seus orçamen-
tos destinados à primeira instância.

A divulgação dos dados é feita com base 
na Resolução 195 do CNJ. Os documentos 
liberados para consulta pública delimitam 
a distribuição dos recursos orçamentários 
que não servem para pagar obrigações 
constitucionais ou legais do tribunal, ou 
seja, aqueles de natureza não vinculada.

Também chamados de gastos discricio-
nários, esses valores devem ser distribuídos 
de acordo com a quantidade de processos 
recebidos em cada instância, número de 
processos pendentes de julgamento, entre 
outros critérios definidos na Resolução CNJ 
n. 195. Somente os gastos discricionários 
publicados pelos TJs alcançam R$ 3,536 
bilhões. Desse total, R$ 2,386 bilhões se-
rão destinados a órgãos da primeira instân-
cia. O valor representa 67,5% do total de 
dotações orçamentárias já divulgadas.

Emenda da bancada baiana no Congresso 
Nacional garante R$ 10 milhões 
para Seção Judiciária da Bahia

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Iran Esmeraldo Leite, 
esteve em Brasília no dia 17 de junho para, 
entre outras atividades, agradecer ao líder 
da bancada da Bahia no Congresso Na-
cional, deputado José Carlos Araújo, pela 
destinação de R$ 10 milhões, proveniente 
de emenda da bancada dos parlamenta-
res baianos no Congresso Nacional para a 
construção da sede da Subseção Judiciária 
de Barreiras, bem como  o remanejamento 
de parte do valor para as obras das sedes 
de outras Subseções. 

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Paulo Afonso João Paulo Pirôpo acompa-
nhou o diretor do Foro. Ambos os magis-
trados consideraram a visita extremamente 
proveitosa, inclusive pela oportunidade de 
agradecer pessoalmente a destinação da 
verba e para estreitar os laços institucio-
nais entre a Seção Judiciária da Bahia e 
a bancada dos parlamentares baianos no  
Congresso Nacional

Esta foi a segunda viagem do diretor do 
Foro a Brasília tendo como objetivo a via-
bilização das emendas da bancada baiana 
para as obras de construção de sedes das 
Subseções. A primeira viagem foi ainda em 
abril, também em companhia do juiz fede-
ral João Paulo Pirôpo.

No primeiro encontro foi solicitado o 
remanejamento parcial da dotação orça-
mentária para a construção da nova sede 
de Barreiras, aprovada na LOA 2015, para 
continuidade das obras de construção das 
novas sedes de Guanambi, no valor de 
R$ 3.185.136,00, e de Campo Formo-
so, no valor de R$ 1.550.000,00, o que 
totaliza um remanejamento parcial de R$ 
4.685.136,00 dos dez milhões existentes.

O deputado José Carlos Araújo atendeu 
ao pedido formulado, tendo autorizado o 
presidente do TRF1, por meio de ofício, 
a adotar os procedimentos necessários à 
concretização do remanejamento.

No segundo encontro, no mês passado, 
o diretor do Foro solicitou o remanejamento 
parcial das dotações de emendas individuais 
para reforçar, em R$ 541 mil, os créditos 
descentralizados para a obra de Guanambi. 

O pedido foi formulado aos deputados 
signatários das emendas individuais ao Or-
çamento/2015 para contratação dos proje-
tos de construção das novas sedes de Ita-
buna (R$ 374 mil de emenda do deputado 
Geraldo Simões); Juazeiro (R$ 250 mil de 
emenda do deputado Antônio Brito); Paulo 
Afonso (R$ 500 mil de emenda do depu-
tado Félix Mendonça) e Teixeira de Frei-
tas (R$ 250 mil de emenda do deputado 
Amauri Teixeira). 

Os deputados federais Geraldo Simões 
e Amauri Teixeira não foram reeleitos e 
a solicitação do remanejamento de suas 
emendas foi destinada ao líder do PT na 
Câmara e ao Secretário Executivo de Rela-
ções Institucionais.  

Vice-Presidente do TRF1 grava 
vídeo em apoio ao PLC 28/2015

A desembargadora federal Neuza Maria 
Alves da Silva, vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, declarou 
em vídeo gravado na última segunda-feira, 
6/7, em seu gabinete, total apoio à apro-
vação do PLC 28/2015, projeto de lei que 
trata da recomposição salarial dos servido-
res do Poder Judiciário da União.

A desembargadora declara que não 
pode deixar de apoiar o movimento dos 
servidores: “Eu não posso de modo algum 
me furtar de dar essa declaração e fa-
zer esse reconhecimento de que se trata 
de um pleito antes de mais nada justo, 
apoiado em configurações técnicas com 
a participação direta da cúpula do poder 
judiciário federal que é o Supremo Tribu-
nal Federal”.

E continua: “O ministro Lewandowski 
não iria assinar um projeto se ele não 
estivesse calcado em bases técnicas su-
ficientes para a sua viabilidade. Então, 

dizer hoje, como vem sendo dito, que 
vai haver um absurdo de gastos, de 25 
bilhões, fazendo uma projeção em cima 
de salários de carreiras em extinção, de 
auxiliar judiciário, que nem existe mais, 
para dizer que sobre estes incidiria um 
aumento de 78%”.

Para a desembargadora federal Neuza 
Alves, a imprensa como um todo, “precisa 
esclarecer a grande população, os admi-
nistrados, os nossos jurisdicionados, que o 
servidor público não está pedindo aumen-
to, está sim, reivindicando a reposição das 
perdas inflacionárias. Se ele faz isso em 
cima de estudos que demonstram a corre-
ção da sua atitude, eu, como desembarga-
dora, vice presidente do TRF da 1ª Região, 
não tenho uma única palavra de censura a 
esta categoria”.

Veja o vídeo em: www.youtube.com/
watch?v=OqZzD43XKe8 e no site www.
sindjusdf.org.br

Cursos virtuais de 
Educação, Inovação 

e Docência
A Enap, em parceria com o TRF1, está 

oferecendo vagas para cursos virtuais volta-
dos a Educação, Inovação e Docência. Os 
temas oferecidos no 2º semestre são: A For-
mação On-line na Administração Pública; 
Estilos de Aprendizagem e Tutoria On-line 
em Organizações Públicas. Os interessados 
podem conferir o calendário e realizar a pré-
-inscrição em www.enap.gov.br).


