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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Geilhia Almeida de Oliveira Aguiar 
(TUREC), Jaqueline Cristian dos Santos 
Silveira (15ª Vara), José Porto Carinha-
nha Junior (Vitória da Conquista), Ana 
Alice Santana de Carvalho (Itabuna), 
Lucas Barreto Mendes (Irecê), João 
Tharso Cotrim Sá de Barros (Guanam-
bi), Antônio Cezar Ramos Filho (CO-
JUES), Tácio Galvão Lopes (21ª VARA). 
Amanhã: Edmundo Calhau Camurugy 
(NUASG), Wesley Andrade de Figuere-
do (8ª Vara), Inaê Luiza Silva Rosário 
(Teixeira de Freitas), Rubem Cledson 
Carneiro da Silva (Vitória da Conquis-
ta), Beatriz Pereira Aragão (4ª VARA), 
Davi Gabriel Ribeiro Moreira da Silva 
(22ª VARA). Parabéns!

CNJ aprova proposta orçamentária 
de R$ 220,7 milhões para 2018 

A ministra Cármen Lúcia, presi-
dente do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) e do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), aprovou, durante a 255ª 
Sessão Ordinária do CNJ, a proposta 
orçamentária para o órgão no ano de 
2018, que deverá ser encaminhada 
até o dia 15 de agosto para o Congres-
so Nacional.

A proposta, aprovada por unani-
midade, respeita o limite estabelecido 
pelo Ministério do Planejamento de 
R$ 220,750 milhões, de acordo com 
o novo regime fiscal de controle de 
gastos aprovado pela Emenda Consti-
tucional n. 95, de 2016. Com isso, o 
orçamento do CNJ para o próximo ano 
será 1,3% menor do que o atual. 

De acordo com a ministra Cármen 
Lúcia, apesar da redução no orçamen-
to, não haverá perda da qualidade e 
eficiência da gestão que foram manti-
dos nos mesmos patamares de 2017 
os valores referentes à atividade-fim 
do Conselho – entre elas estão as cor-
reições, pesquisas, projetos, além das 
atividades inerentes aos julgamentos. 

“As atividades do Conselho estão 
previstas para serem desenvolvidas 
normalmente em 2018 porque esta-
mos adotando uma série de providên-
cias para adequação ao limite consti-
tucional estabelecido”, diz a ministra 
Cármen Lúcia.

Entre as medidas adotadas, de 
acordo com a ministra, estão a gestão 
mais eficiente de recursos, a renego-
ciação dos valores de contratos e a 
execução do plano de logística sus-
tentável, cujo objetivo é a instituição 
de boas práticas de sustentabilidade 
e racionalização de recursos para 
maior eficiência do gasto público. 

A ministra ressaltou que, entre as 
despesas necessárias à manutenção e 
funcionamento do CNJ, está a capaci-
tação dos servidores do judiciário. 

“Com novas funcionalidades, va-
mos precisar capacitar servidores do 
Judiciário em termos estratégicos para 
que possam dar andamento às políti-
cas públicas propostas pelo CNJ”, diz 
a ministra. 
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Saiba as principais vantagens
do Malote Digital

Segurança, celeridade e economia 
são as principais vantagens do Sistema 
Malote Digital, que é de âmbito nacio-
nal e pode ser utilizado, no envio de 
correspondências oficiais para outros 
órgãos do Poder Judiciário, por servido-
res Justiça Federal da 1ª Região (JF1), 
prestadores de serviço e estagiários au-
torizados pela chefia imediata.

O Malote Digital atende à Resolução 
CNJ 100/2009 e também aos ditames 
do Plano de Logística Sustentável, auxi-
liando para uma prestação jurisdicional 
mais eficiente e comprometida com o 
Meio Ambiente.

Entre os documentos que podem ser 
encaminhados por meio do Malote Di-
gital estão alvarás de soltura, cartas de 
ordem, cartas precatórias, informações 

Sustentabilidade na Administra-
ção Pública é o tema do curso gratui-
to que o Ministério do Meio Ambiente 
realiza entre os dias 8 e 10 de agos-
to, em Salvador (BA), por meio da 
Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P), iniciativa coordenada 
pela pasta. 

As inscrições podem ser feitas pelo 
endereço a3p@mma.gov.br, com o 
envio dos seguintes dados: nome 
completo, órgão, setor, telefone, e-
-mail. 

Voltado para servidores de órgãos 
públicos (gestor, concursado ou co-
missionado), o curso oferece 70 va-
gas e será realizado na Biblioteca 
Pública do Estado da Bahia, espaço 
cedido pela Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente da Bahia.  

A carga horária é de 24 horas, com 
aulas das 8h30 às 12h e das 14h às 
18h. Os participantes com 85% de 
presença recebem certificado. 

Ministério do Meio Ambiente
promove curso em Salvador

O objetivo é aprimorar e ampliar as 
ações de sustentabilidade na gestão 
pública e reforçar a implementação da 
A3P nos órgãos públicos. 

O conteúdo programático inclui os 
eixos temáticos prioritários fundamen-
tados pela política dos 5 R's: repensar, 
reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar 
o consumo de produtos que gerem im-
pactos socioambientais. 

Serão abordados temas como ge-
renciamento de projetos; construções 
sustentáveis; eficiência energética; efi-
ciência no uso da água; gestão de re-
síduos; qualidade de vida no ambiente 
de trabalho; sensibilização e capacita-
ção dos servidores; análise do ciclo de 
vida e licitações sustentáveis.

Até o final do ano serão abertas no-
vas turmas em Belo Horizonte (agos-
to), Rio de Janeiro e Espírito Santo 
(setembro), Rondônia (outubro), Acre 
e Amapá (novembro).  

Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

processuais, mandados de prisão e do-
cumentos administrativos. Para isso, o 
usuário deve ser previamente mediante 
solicitação no sistema e-Sosti.

Um ícone do Malote Digital já foi 
disponibilizado na área de trabalho dos 
usuários da Primeira Região para facili-
tar o acesso da ferramenta. Seja cons-
ciente!

Fonte: TRF1

Painel 2 do “Café com Conhecimento” 
acontecerá no próximo dia 08/08

O Painel 2 do evento “Café com 
Conhecimento 2017” cujo tema é “Co-
nhecimento crítico como forma de re-
tenção e disseminação dos processos 
de trabalho”, será realizado no dia 8 de 
agosto, das 14h às 16h30, no auditó-
rio desta seccional, e terá como media-
dor José Roberto P.F. da Costa - Doutor 
em Ciência da Informação - Analista 
Judiciário - TRF1 e convidado Fernan-
do Fukunaga - Doutorando e Mestre em 
Administração pela PUC/SP.

O evento será transmitido por vi-
deoconferência para as Subseções. 

E tem como objetivo divulgar os as-
pectos práticos da implementação da 
Gestão do Conhecimento na Justiça 
Federal da Primeira Região. 

A palestra apresenta a área de de-
senvolvimento gerencial, com carga 
horária de 03 horas, a serem compu-
tadas para os titulares de função de 
natureza gerencial, inclusive para con-
cessão de AQ.

Na capital, os interessados deverão 
confirmar presença através do email 
seder.ba@trf1.jus.br.

SESEG INFORMA
A Seção de Serviços Gerais (SE-

SEG) informa que neste final  de sema-
na, dias 5 e 6/08, será interrompido o 
abastecimento de água no prédio sede 
desta Seccional, para reparos na tubu-
lação. 


