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Aniversariantes
Hoje: Silvana Barbosa (NUCJU), Sueli 
Gaspar (10ª Vara), Glauber Sousa (Ita-
buna), Messias Barreto (Bom Jesus da 
Lapa), Ronaldo Assunção (CS Gestão 
& Serviço), Fernando Sampaio (CEF) 
e Silania Carneiro (VIPAC). Amanhã: 
Juliana Oliveira da Silva (Feira de 
Santana), Maria da Conceição Moraes 
(NUBES), Urias dos Santos (NUCJU) e 
Hosana Pinheiro (Itabuna). Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juíza federal 
Cláudia Oliveira da Costa Tourinho Scarpa, diretora do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia. Supervisão, reda-
ção, fotos, distribuição, diagramação e impressão: 
Luiz Goulart - SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. 
Estagiária de Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada para 
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e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. 
E-mail: jfh@trf1.jus.br.

IX Seminário Internacional 
Brasil/Argentina começa hoje

Reduza o gasto de papel e concorra 
ao Selo Unidade Sustentável

Sua unidade de trabalho é sustentável? 
Você tem consciência ambiental? Você tem 
preocupação em evitar o desperdício de co-
pos de água, tonners e papel?

A Direção do Foro, buscando incentivar 
a cultura da sustentabilidade e reduzir as 
despesas em um ano de crise orçamentá-
ria, instituiu o Selo de Unidade Sustentável 
por meio da Portaria 69, de 17/3/2016.

O Selo é entregue anualmente às Varas, 
Seções ou Núcleos que reduzirem o seu 
consumo de materiais, abaixo da média de 
consumo do ano anterior das unidades con-
gêneres; adotarem e/ou contribuírem com 
ações e medidas no sentido da redução do 
consumo e da busca da sustentabilidade.

A iniciativa de criação do selo se deve 
à necessidade de se adotar posturas am-
bientalmente sustentáveis e racionalizar o 
consumo de materiais na Seccional, con-
siderando que em todo o Judiciário estão 
sendo adotadas medidas de contenção de 
despesas, dada a restrição orçamentária.

 O Selo de Unidade Sustentável é outor-
gado anualmente àquelas Varas e Núcleos 
que se destacarem na redução do desperdí-
cio e na economia de insumos como papel, 
copos descartáveis e outros materiais.

Foi contemplada, este ano, a 6ª Vara, 
que há sete anos se destaca como a uni-
dade que consome um número ínfimo de 
copos d’água descartáveis e há quatro anos 
não usa sequer um único copinho.

A 4ª e a 19ª Varas também receberam 
o selo deste ano por também não terem 
consumido nenhum copo descartável. 

A 15ª Vara obteve o mesmo reconheci-
mento por ter sido a vara com menor con-
sumo de papel e estar entre as três que 
menos usaram copos, canetas e tonners.

No próximo ano, novas unidades pode-
rão receber o mesmo certificado se houver 
redução no consumo. A DIREF espera in-
centivar a todos pela causa da sustentabili-
dade e pela economia de recursos.

ECONOMIA DE PAPEL 

O papel e o papelão são os resíduos que 
mais se encontram nos lixos, sendo estes 
responsáveis por 39% do lixo mundial. Um 
fator importante para essa característica 
é que 90% do lixo produzido nos escritó-
rios compõe-se exclusivamente de papel, o 
qual poderá ser totalmente reciclável.

O papel é obtido a partir da celulose 
que é extraída das árvores através de um 
processo de supressão. Cada tonelada de 
papel corresponde à destruição de aproxi-
madamente 20 árvores. No Brasil, o con-
sumo de papel gira em torno de 7 milhões 
de toneladas por ano.

Com a chegada do mundo digital acre-
ditou-se que não seria mais preciso impri-
mir documentos pois havia agora e-mails, 
e os textos seriam salvos no computador 
dispensando as cópias. Porém, está acon-
tecendo o oposto. O avanço tecnológico fez 
com que aumentasse o consumo de papel, 
mais documentos foram criados e impres-
sos do que antigamente. O impacto é alar-
mante: o consumo de papel está crescendo 
7% ao ano, o e-mail está aumentando o 
volume de impressão em 40% e os fun-
cionários estão imprimindo em média 33 
páginas da internet por dia.

Uma das maneiras para diminuir a 
quantidade de papel é aplicar os 3 R’s - 
Reduzir, Reaproveitar e Reciclar. Leia as 
dicas a seguir:

1- Imprima e copie frente e verso

2- Imprima e copie apenas a quanti-
dade necessária e adote sistemas que fa-
cilitem a economia do papel ao imprimir 
documentos, como tipos de letra e modos 
de impressão como modo econômico.

3- Salve documentos em arquivos vir-
tuais - Em vez de imprimir documentos 
para serem guardados, salve-os em arqui-
vos individuais e quando necessitar basta 
visualizá-lo no seu computador.

4- Evitar espaços ociosos - Textos com 
grandes espaços entre linhas e parágrafos 
gastam mais papel. 

5-Envio de material pelo correio- Antes 
de enviar um material pelo correio, procure 
saber se há possibilidade de ser encami-
nhado por outra forma (correio eletrônico).

6-Faça as correções no texto antes de 
imprimir - Evite imprimir para corrigir de-
pois. Transforme isto em um hábito.

Com objetivo de conferir visibilidade, 
eficiência e transparência à gestão do ser-
viço público realizado pelo CNJ, o órgão 
lançou ontem, 22/11 a “Carta de Serviços 
ao Cidadão". 

No documento o CNJ estabelece o com-
promisso de observar os citados padrões 
de qualidade – previstos na Lei de Acesso 
à Informação (Lei n. 12.527/2011) e no 
Decreto n. 6.932/2009 – na execução de 
suas atividades, perante o seu público alvo 
e a sociedade em geral.

Transparência: CNJ lança 
Carta de Serviços ao Cidadão

Na página do CNJ é possível encontrar 
informações das atividades realizadas pelo 
órgão, procedimentos e prazos para aces-
so aos serviços prestados pelo Conselho e 
demais órgãos do Poder Judiciário. A Carta 
permite ao cidadão acompanhar e aferir o 
real desempenho institucional no cumpri-
mento dos compromissos que o órgão ou 
entidade assumiu. 

Acesse a Carta de Serviços pelo ende-
reço: www.cnj.jus.br/ouvidoria-page/carta-
-de-servicos-ao-cidadao

CJF busca dissertações 
sobre o Judiciário

Interessados em inscrever trabalhos aca-
dêmicos na Série Monografias do CEJ 2017 
têm até dia 25 para enviar as publicações. 

O CJF vai avaliar apenas trabalhos iné-
ditos e no idioma português. Serão selecio-
nadas de duas a quatro monografias para 
publicação eletrônica. O resultado será di-
vulgado até 26/2/2017 no portal do CJF. 

A série Monografias do CEJ é uma co-
leção editada pelo CEJ/CJF com o objetivo 
de oferecer um espaço para a publicação de 
dissertações de mestrado e teses de douto-
rado sobre temas relevantes para a Justiça 
Federal em especial, ou para o Judiciário em 
geral, por parte de magistrados, servidores 
públicos ou, ainda, de outros profissionais 
de direito, com vistas a estimular o estudo e 
a produção intelectual.

Juízes federais se manifestam 
contra ataques ao Judiciário 

Em Assembleia Geral da AJUFE,  juí-
zes federais publicaram carta em que se 
manifestam “preocupados com os ata-
ques que vêm sendo dirigidos ao Poder 
Judiciário, que se iniciaram, em especial 
após a atuação institucional de Magis-
trados em inquéritos policiais e ações 
penais cujos Indiciados e Réus possuem 
grande expressão política e/ou econômi-
ca, mas que, até há pouco em nosso País 
se esquivavam a responder pela prática 
por seus atos em contrariedade à lei e ao 
ordenamento jurídico em geral, benefi-
ciando-se, dessa forma, de um ambiente 
de corrupção endêmica.”

 Continua a carta: “Ilícitos cometidos 
por integrantes de quaisquer dos três po-
deres devem ser rechaçados, investigados 
e punidos. Contudo, soa inoportuna, e até 
intimidatória, a proposta de projetos de 
lei buscando criminalizar a atuação dos 
juízes justamente quando a atuação do 
Judiciário tem sido mais efetiva no pro-
cessamento dos feitos que têm por objeto 
atos de corrupção.  

“O projeto que tipifica como abuso de 
autoridade a mera interpretação da lei e 
que prevê a punição dos juízes por crimes 
de responsabilidade são tentativas claras 
de ferir a independência funcional dos 
magistrados, tendo como fim amedrontar 
os responsáveis pela condução de inves-
tigações notoriamente bem sucedidas, 
como a operação Lava Jato, Acrônimo, Ze-
lotes, entre outras.

 A atual crise institucional e financeira 
por que passa o nosso País somente será 
debelada se encarada como uma oportu-
nidade para profundas reformas norteadas 
pelos princípios republicanos, especial-
mente o de que todos são iguais perante a 
lei, princípio este incompatível com o foro 
por prerrogativa de função da forma como 
está hoje instituído”.

E finalizam: “Os juízes federais do Brasil 
são conscientes de sua responsabilidade e 
papel no enfrentamento dessa crise e não 
se calarão diante das tentativas inidôneas 
de atingir as prerrogativas funcionais que 
asseguram à sociedade um Poder Judiciá-
rio independente e imparcial.”


