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 “Se não há justiça para o povo, que não haja paz para o governo”. 

(Emiliano Zapata) 

SJAC deve adotar medidas de contenção de despesas 
para o ano de 2016 

Tendo em vista a aprovação da Lei Orçamentária nº 
13.255 de 14/01/2016, que é inferior aos valores da 
Proposta Orçamentária Ajustada ao Limite da 1ª Região 
aprovada pela presidência do TRF1 e encaminhada ao 
Conselho da Justiça Federal, a Secretaria de Orçamento do 
TRF1 emitiu Despacho propondo ajustes nas despesas com 
pessoal, material, contratos e investimentos do Tribunal, das 
Seções e Subseções judiciárias.  

Outros Tribunais já estão adotando medidas que possam 
minimizar os impactos causados por essa crise orçamentária 
instalada em todo país. Em alguns casos, os horários de 
expediente estão sendo alterados, tendo em vista a 
diminuição do consumo de energia, material, água, entre 
outros. 

 
Copos descartáveis  

A redução do uso de copos descartáveis é um bem tanto 
para o bolso quanto para o meio ambiente, isso porque esse 
pequeno objeto causa grandes danos à natureza- antes, 
durante e depois do seu processo de produção e descarte. 

O copo é feito de um material que não é decomposto 
naturalmente pelos microrganismos- o plástico-, por isso sua 
decomposição na natureza demora em torno de 200 anos. 
Não bastasse, no seu processo de produção e reciclagem 
consome-se muita água e energia, o que torna pouco viável a 
prática de reciclar os copos. 

Além de ser um material que deriva do petróleo (fonte 
não renovável), o plástico também possui uma substância 
cancerígena que é liberada quando entra em contato com 
elementos quentes: o estireno (substância 
originada do poliestireno). 

Por esse motivo, a JFAC lança uma 
campanha para que cada magistrado, 
servidor, estagiário, prestador de serviços e o 
público em geral, adotem uma caneca, garrafa 
ou um copo único para o consumo de bebidas. Nos próximos 
meses a JFAC estará divulgando e promovendo as boas 
práticas de consumo consciente e responsável.  

 
 
 
 
 
 

Portaria estabelece horário de 
funcionamento do sistema de ar-

condicionado 

Foi divulgada nesta quarta-feira (24), por 
meio da Biblioteca Digital, a Portaria SJ Diref 
15, que determina o horário de funcionamento 
do sistema de ar-condicionado na Seção 
Judiciária do Acre e na Subseção Judiciária de 
Cruzeiro do Sul. 

“Art. 1º Fixar o horário máximo de 
funcionamento do sistema de ar condicionado 
central do edifício-sede da Seção Judiciária do Acre, 
entre as 07h30min e às 18 horas dos dias úteis, 
exceto segunda-feira e/ou dia seguinte a feriado, 
quando fica autorizada a ligação a partir das 
07h15min”. 

Frisando que, mesmo com a presença de 
pessoas no prédio em decorrência de plantão 
judicial fora dos dias estabelecidos no art. 1º, 
não será permitida a utilização do ar-
condicionado. 

Tal medida é necessária para diminuir 
despesas e adequar o orçamento da JFAC à Lei 
Orçamentária Anual nº 13.255 de 14/01/16. 

 

PJE- Atualização de versão 

O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) 
recebeu atualizações nesta quinta-feira (25). A 
versão 1.7.2.2 possui melhorias no upload de 
arquivos, na árvore de movimentações 
processuais nas tarefas “Minutar”, “Revisar” e 
“Assinar”, melhorias no desempenho de 
aplicação, além de corrigir erros na 
visualização de documentos do processo, na 
elaboração de despacho de prevenção e erros 
estruturais do sistema. 

Além dessas, outras alterações foram 
incorporadas ao sistema para facilitar ainda 
mais a vida dos operadores virtuais que 
utilizam diariamente o PJE em vários órgãos 
do Poder Judiciário.  

 
 

 

Educação ambiental 
“São processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 
Fonte: MMA. 
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