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Aniversariantes
Hoje: Edjôse de Castro Souza (20ª 
Vara). Amanhã: Luiz Carlos Bittencourt 
Goulart (16ª Vara), Marcos Antonio 
Oliveira de Souza (10ª Vara), Carla Ia-
riny Silva de Oliveira (Juazeiro) e Vic-
toria Costa de Jesus Costa (Viverde).

Parabéns!

Seção Judiciária da Bahia reduz
gasto com sistema de telefonia

A Seção Judiciária da Bahia comemo-
ra mais um resultado de redução de con-
sumo e, consequentemente, de gastos. 
Para tanto, foram adotadas as seguintes 
medidas: Redução das linhas fixas ana-
lógicas: as Subseções passaram  a ter 4 
linhas somente, com exceção de Feira de 
Santana e Itabuna que poderiam ter mais 
1 linha. Vitoria da Conquista e Salvador 
contam com entroncamento digital. O 
número anterior de linhas fixas analógi-
cas, era variável nas Subseções.

Redução das linhas móveis: reduzi-
mos de 93 linhas para 48 linhas móveis. 
Cada Subseção ficou com apenas 1 linha 
móvel, com exceção de Feira de Santana, 
Vitória da Conquista e Itabuna que fica-
ram com 2 linhas cada. Anteriormente 
eram 3 por Subseção, menos Guanambi 
e Teixeira de Freitas que possuíam ape-
nas 2 linhas, a pedido.  As linhas móveis 
das Subseções foram bloqueadas para 
horários de expediente, ficando liberadas 
apenas  para os horários de plantões ju-
diciários.

Salvador ficou com apenas 6 linhas 
móveis e as 24 linhas restantes, insta-
ladas nos equipamento interface celular, 
12 na sede e 12 nos JEFs. Configurações 
de categoria das linhas fixas: foram blo-
queadas ligações para DDI (tipo5) e li-
mitadas/reduzidas, as configurações para 
ligações DDD (tipo 4).

Além das medidas relatadas acima, o 
Nucleo de Auditoria Interno (NUAUD) re-
alizou auditoria para averiguar os gastos 
com ligações telefônicas no âmbito da 
Seção Judiciária da Bahia (Sede e Sub-
seções) no 2º semestre de 2018. Após 
essas medidas foi constatada uma redu-
ção de gasto mensal médio em relação 
à telefonia móvel na ordem de 54% na 
Capital e de até 87,62% como no caso 
da Subseção de Eunápolis, trazendo uma 

economia em torno de 40 mil reais no 
semestre. Já em relação ao gasto com te-
lefonia fixa, também houve considerável 
redução, sendo de 20% na Capital, e de 
até 50%, no caso da Subseção Judiciá-
ria de Ilhéus, com uma economia para 

a administração da ordem de aproxima-
damente 17 mil reais e uma redução de 
consumo médio de 34,4% no total.

Os  resultados conseguidos atestam 
que está sendo criada uma nova menta-
lidade no corpo funcional da Justiça Fe-
deral, pondo em prática o princípio cons-
titucional da economicidade,  que se faz 
mais do nunca necessário, em razão da 
atual conjuntura provocada pela Emen-
da Constitucional 95/2016, que limitou 
o orçamento do Judiciário. A Secretaria 
Administrativa, com o fito de consolidar 
e mesmo ampliar esses resultados, pu-
blicará,  em breve, uma portaria que irá 
disciplinar os procedimentos relativos à 
utilização e ao controle do sistema de 
telefonia móvel e fixa em toda a Justiça 
Federal da Bahia.

TELEFONIA MÓVEL - REDUÇÃO 1º SEMESTRE (2018) / 1º SEMESTRE (2019)

TELEFONIA FIXA - REDUÇÃO 1º SEMESTRE (2018) / 1º SEMESTRE (2019)

Desembargadora Neuza Alves será 
homenageada no dia 25 de julho

A desembargadora federal aposenta-
da Neuza Maria Alves será uma das ho-
menageadas no Prêmio Mulheres Negras 
Contam suas Histórias, que acontece no 
dia 25 de julho, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher Negra, Latino-
-americana e Caribenha.

Realizado pela Associação de Terrei-
ros da Liberdade e Adjacências  – Egbé 
Axé, o evento, que já está em sua 7ª Edi-
ção, busca celebrar personalidades de 
destaque em diversas áreas, como cultu-
ral, educacional e de segurança pública.

A premiação será realizada às 17h30, 
no Teatro Gregório de Mattos (Praça Cas-
tro Alves) e a entrada é 400g de leite em 
pó que serão doados a instituições de ca-
ridade.

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

24/07/09 - Subseção de Barrei-
ras abraça projeto Semente Cidadã 
- Abraçando o projeto “Semente Cida-
dã”, implementado pela juíza federal 
da Subseção de Itabuna, Maízia Seal 
Carvalho Pamponet, que tem por ob-
jetivo aproximar o Poder Judiciário da 
comunidade local, a Subseção Judici-
ária de Barreiras realizou, no dia 27 
de maio, sua 1ª Semente Cidadã.

O juiz federal substituto Igor Matos 
Araújo recepcionou os alunos do Centro 
Educacional Sagrado Coração de Jesus 
para uma visitação guiada ao prédio da 
Justiça Federal. Os alunos, estudantes 
da 6ª série do ensino fundamental, 
participaram também de uma palestra 
proferida pelo magistrado e assistiram 
a uma projeção de slides.

Na foto acima, o juiz federal subs-
tituto Igor Matos Araújo em palestra 
com os jovens cidadãos de Barreiras.

JFHHÁ DEZ ANOS

Primeira Região na Web 
traz assuntos que são 

destaques na JF1
O programa Primeira Região na Web 

desta semana apresenta a designação de 
novos membros para a Comissão Perma-
nente de Acessibilidade e Inclusão. A ju-
íza federal Denise Dias Dutra Drumond 
permaneceu no cargo de presidente da 
Comissão enquanto o servidor Carlos 
Roberto de Jesus Domingues da Seção 
de Apoio à Gestão Socioambiental ainda 
exerce a função de secretário.

O link do programa foi enviado por e-
-mail a todo o corpo funcional da JF1. Esta 
e as edições anteriores estão disponíveis 
no portal do Tribunal em “Comunicação 
Social/Imprensa/Primeira Região na Web”.


