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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Adriana Macedo de Araújo 

(17ª Vara), Ronaldo Macedo Cordeiro 
(Alagoinhas), Maristela Lima de Amo-
rim (NUCOM), Iago Marques Lima 
(Feira de Santana), Emmanuel Kemas 
(CS Gestão & Serviço), Edilene Batista 
(CS Gestão & Serviço) e Antonio Carlos 
Pereira de Oliveira (VIPAC). Amanhã: 
Cláudio Santos da Silva (Feira de San-
tana), Edineuza Moreira (ASSERJUF).

Parabéns

Presidente do TRF1 participa hoje 
de solenidade para apresentação 

da nova Direção do Foro
O presidente do Tribunal Regional da 

1ª Região, desembargador federal Hilton 
José Gomes de Queiroz, presidirá hoje a 
solenidade para a ratificação da posse 
da juíza federal Cláudia Oliveira da Costa 
Tourinho Scarpa como nova diretora do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia e do 
juiz federal Dirley da Cunha Júnior como 
novo vice-diretor do Foro, eleitos para o 
biênio 2016/2018.

O evento acontece às 16h no Auditó-
rio Ministro Dias Trindade, no Fórum Tei-
xeira de Freitas, no CAB, sede da Seção 
Judiciária na Bahia.

A diretora do Foro e o juiz federal 
vice-diretor do Foro tomaram posse na 
última quarta-feira, 1º/6, em ato formal 
no Gabinete da DIREF, mas a solenidade 
oficial acontece hoje com a presença de 
diversas autoridades e do presidente do 
TRF1, que ratificará as posses e apre-
sentará os novos dirigentes desta Seção 
Judiciária.

O evento também marcará simboli-
camente o final do período da gestão do 
juiz federal Iran Esmeraldo Leite como 
diretor do Foro no biênio 2014/2016.

ASSERJUF lança 
edital de convocação 
A ASSERJUF convoca seus associa-

dos para a assembleia geral extraordi-
nária na próxima quinta-feira, 16/6, às 
13h30 em primeira chamada e às 14:00 
em segunda chamada, no auditório Mi-
nistro Dias Trindade para deliberarem 
sobre a participação da ASSERJUF na 
constituição e aquisição das quotas de 
fundação da Cooperativa de Crédito dos 
Servidores do Poder Judiciário da Bahia, 
bem como transferência da sua carteira 
de empréstimo para a cooperativa.

Micros terão sistema operacional 
atualizado para Windows 10

Aulas sobre novo CPC
A última aula do módulo IV do Cur-

so sobre o Novo CPC com o juiz federal 
Salomão Viana, com o tema “Coisa jul-
gada no novo CPC”, marcada para hoje, 
13/06, foi alterada para amanhã, 14/06, 
às 13h, tendo em vista a posse da nova 
Diretora do Foro desta Seccional, que 
acontece hoje, no Auditório.

CNJ capacita equipe 
para avaliar planos de 
logística sustentável 
O CNJ realiza nos dias 20 e 21/6, 

curso para capacitar a equipe que ana-
lisará os planos de logística sustentável 
elaborados pelos tribunais. Prevista na 
Resolução 201/2015 do CNJ, a formu-
lação desses planos é um pré-requisito 
para a adoção no Poder Judiciário de 
um modelo de gestão judiciária que gere 
economia de recursos materiais, além de 
sustentabilidade econômica e social.

Segundo a instrutora Adriana Tostes, 
os planos de logística sustentável são 
instrumentos de gestão pública que via-
bilizam o planejamento do Judiciário. “A 
chave dos planos é a responsabilidade 
com o gasto público. Com os planos, po-
demos avaliar corretamente a eficiência 
do gasto público, que é inevitável. Preci-
samos do PLS para chegar a um ponto de 
equilíbrio do gasto que permita manter a 
máquina pública funcionando”, afirmou.

Os planos de logística sustentável con-
terão também indicadores que permitirão 
quantificar estatisticamente, em cada cor-
te de Justiça, o consumo dos órgãos do 
Judiciário com papel, água, energia elétri-
ca, assim como as despesas com serviços 
de limpeza e vigilância, por exemplo.

A formulação desses indicadores está 
sendo debatida pelo CNJ com tribunais 
de todo o país. O sistema que abrigará 
esses dados, chamado de PLS-Jud, en-
contra-se em desenvolvimento na área 
de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação do CNJ. O sistema disponibilizará 
relatórios que informarão como os tribu-
nais brasileiros estão cumprindo os ob-
jetivos da Resolução 201/2015 do CNJ 
e as metas socioambientais que forem 
definidas. Quando entrar em funciona-
mento, a ferramenta oferecerá uma visão 
detalhada e acessível sobre o desempe-
nho socioambiental de cada tribunal, em 
gráficos e tabelas.

Boas práticas – Além de promover a 
capacitação e a implantação do PLS-Jud, 
o processo de cumprimento da Resolução 
201/2015 do CNJ envolve a divulgação 
de boas práticas dos tribunais no cam-
po da sustentabilidade. Outras práticas, 
mais pontuais, também contribuem para 
a sustentabilidade do funcionamento da 
Justiça. No TJ do Tocantins, por exem-
plo, os oficiais de Justiça não imprimem 
mais as petições iniciais que antes eram 
levadas para as pessoas intimadas pelo 
juiz, em meio físico.

Muitas despesas podem ser aprimora-
das para dar mais eficiência ao gasto dos 
tribunais. Alguns órgãos da Justiça eco-
nomizaram na manutenção dos veículos 
da sua frota quando passaram a alugar os 
carros oficiais que lhes prestam serviço. 
Os planos são uma oportunidade para a 
administração avaliar a real necessidade 
do consumo de uma variedade de itens, 
como água ou material de escritório, na 
prestação do serviço aos jurisdicionados.

CNJ decide que tribunal 
deve responder pedidos 

administrativos em 
tempo hábil

O CNJ decidiu que a autonomia dos 
tribunais e o excesso de trabalho não po-
dem ser argumento para atrasar indefini-
damente resposta a requerimentos admi-
nistrativos de servidores. 

Após analisar os argumentos da as-
sociação de servidores e do Tribunal de 
Justiça da Bahia, o conselheiro Gustavo 
Alkmim, identificou que, em um inter-
valo de dois anos, a Corte tramitou ou 
finalizou apenas nove de 108 processos 
administrativos abertos pelos servidores 
tratando de temas como pagamento de 
licença-prêmio não usufruída, de férias 
vencidas e de substituição; abono de 
permanência e adicional noturno; apo-
sentadoria voluntária; progressão fun-
cional e adicional de função; estabilida-
de econômica e funcional; averbação de 
tempo de serviço e de tempo trabalhado 
em ambiente insalubre.

Para o conselheiro, mesmo com a prer-
rogativa constitucional de autonomia e 
com a conhecida sobrecarga das unidades 
administrativas, também é questão cons-
titucional a duração razoável do processo 
e a função conferida ao CNJ fazer o con-
trole da atuação administrativa e financei-
ra do Poder Judiciário. 

O CNJ decidiu dar prazo de 90 dias 
para que o tribunal apresente respos-
ta aos requerimentos listados, além de 
determinar que a Corte adote procedi-
mentos administrativos mais eficientes 
e céleres. “Essa determinação não se 
presta a conduzir os trabalhos da Cor-
te requerida, mas, sim, alertar para as 
reiteradas omissões quanto aos pleitos 
administrativos de seus servidores que 
devam ser apreciados e respondidos 
em tempo hábil”, pontua o relator. O 
CNJ também abriu ciência dos fatos à 
Corregedoria Nacional de Justiça para 
que adote providências que considerar 
cabíveis.

Missa em memória 
de Iolanda Dória

A Associação dos Servidores da Justi-
ça Federal da Bahia convida a todos para 
a missa em memória de Iolanda Dória 
de Almeida Souza, que será realizada na 
quarta-feira, 15/6, às 17h no auditório 
desta Seccional

O TRF1 fará até o final de julho de 
2016 a atualização do sistema operacio-
nal para Windows 10 nos microcompu-
tadores de toda a 1ª Região que estão 
licenciados para os Windows 7 e 8.1, 
aproveitando oportunidade oferecida 
pela fabricante para que essa atualização 
seja realizada sem qualquer custo para o 
tribunal.

Os equipamentos serão atuali-
zados remotamente fora do horário 
de expediente, não impactando o 
trabalho.

Os principais benefícios são eco-
nomia, maior compatibilidade com 
novos hardwares e novas versões 
de softwares e aumento da segu-
rança em decorrência das últimas 
atualizações disponibilizadas pela 
fabricante do sistema operacional.

Essa atualização é possível em virtu-
de de trabalho colaborativo de todas as 
unidades de tecnologia da informação 
da Primeira Região para homologação e 
ajustes para o Windows 10 de todos os 
sistemas e softwares em uso na 1ª Re-
gião. Eventual apoio, após a atualização, 
pode ser solicitado por meio de e-Sosti.


