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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Wendell Tolentino Silveira (NU-
CJU), Emanoel Conceição Barros 
(Campo Formoso) e Márcio Martins-
Menezes (21ª Vara). 
Amanhã: Pompeu de Sousa Brasil, 
juiz federal da 3ª Vara, Isabela San-
tana (Turma Recursal), Rita Miran-
da (DIREF), Pedro Americo Andrade 
(NUCJU) e Dra. Eliana Amoedo (Fun-
dação José Silveira).
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Primeira Região na 
WEB TV Edição 234
 Dirigentes do TRF1 apresentam 

relatório de atividades do primeiro ano 
da atual gestão à Presidência.  Sole-
nidade de inauguração da Primeira Câ-
mara Previdenciária de Juiz de Fora  
Desembargador federal Reynaldo Fonse-
ca tomará posse como ministro do STJ, 
dia 26/05.  Participe: primeiraregiao-
nawebtv@trf1.jus.br

 Processo seletivo de 
concessão de bolsas 
para cursos de pós-

graduação 
A Seção Judiciária da Bahia recebeu 9 

bolsas de estudo, no exercício de 2015, 
no valor máximo de R$ 4.000,00, para 
cursos de pós-graduação lato e stricto 
sensu, conforme Portaria Diges 124, as-
sinada no dia 28/4/2015. 

Para concorrer os servidores efeti-
vos devem ter, no mínimo, dois anos de 
exercício na Justiça Federal e os servi-
dores cedidos devem ter, pelo menos, 
um ano de exercício na Seção Judiciária 
da Bahia e dois anos no serviço público 
federal. 

As inscrições começam vão até ama-
nhã, 22 de maio. O processo seletivo será 
feito pelo Nucre, nos termos da Resolu-
ção/PRESI/SECGE 2, de 15/1/2014. 

PLC 28/2015 é aprovado 
na CCJ do Senado e 
agora vai ao Plenário
No início da tarde de ontem, o Ple-

nário da CCJ aprovou o PLC 28/2015 e 
também a urgência da matéria. 

Segundo o Sindjus, trata-se de uma 
vitória que vai além da comissão, pois o 
projeto de reposição salarial dos servido-
res do Judiciário adquiriu uma credencial 
“importantíssima” para passar pelo Ple-
nário do Senado. 

Os senadores membros da CCJ res-
saltaram a defasagem salarial dos ser-
vidores do Judiciário e a importância de 
aprovar o reajuste.

TRF1 institui Comitê Justiça 
Sustentável e inicia criação 
de núcleo socioambiental

O TRF da 1ª Região instituiu o Comitê 
Justiça Sustentável. Os servidores com-
ponentes do comitê reuniram-se  para 
discutir os termos da Resolução 201, de 
3 de março de 2015, do CNJ, que dispõe 
sobre a criação de unidades ou núcleos 
socioambientais e a implantação de Pla-
no de Logística Sustentável (PLS-PJ) em 
todos os órgãos do Poder Judiciário. 

A Resolução atende ao disposto no 
art. 225 da Constituição Federal, que es-
tabelece o direito de todos ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado.

Cabe ao Poder Público também ado-
tar medidas de eficiência e sustentabili-
dade por meio de uso racional de ener-
gia, água e papel, principalmente, além 
de promover compras públicas dando 
ênfase a propostas que propiciem econo-
mia dos recursos naturais e a redução de 
gases de efeito estufa e de resíduos.

As unidades que compõem o Comitê 
Justiça Sustentável, conforme a Portaria 
Presi/Cenag n. 368, de 2010, são as 
Divisões de Engenharia e Manutenção, 
de Compras, de Material e Patrimônio, 
de Comunicação e Expedição Adminis-
trativa, de Serviços Gerais, de Recursos 
Humanos a Assessoria de Comunicação 
Social. Essas unidades representam áre-
as temáticas do Tribunal.

O grupo trabalha em uma propos-
ta para a Diretoria-Geral, que viabilize 
e contemple as disposições da referida 
norma do CNJ.

CAPACITAÇÃO SOBRE PLANOS 
DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

O Ministério do Planejamento ofere-
ce aos servidores que atuam na área de 
logística pública um curso para capaci-
tação sobre Planos de Logística Susten-
tável. O evento acontece no dia 16/6 no 
Ministério do Planejamento, em Brasília.

A turma será formada pela ordem de 
chegada dos pedidos de inscrição. Aque-
les que não forem aceitos terão prioridade 
nas próximas turmas a serem agendadas.

O evento será transmitido pela inter-
net, via streaming, por meio do link de 
acesso: assiste.serpro.gov.br/mp (no dia 
e horário do evento). As despesas com 
deslocamentos e alimentação correrão à 
conta dos participantes.

As dúvidas devem ser encaminhadas-
para o endereço eletrônico: delog@pla-
nejamento.gov.br

A inscrição é gratuita e deve ser efetu-
ada até o dia 29 de maio pelo endereço: 
http://formsus.datasus.gov.br/site/formu-
lario.php?id_aplicacao=20606

DIREF cria Centro de Arte e Cultura 
da Seção Judiciária da Bahia

O juiz federal diretor do Foro Iran 
Esmeraldo Leite assinou a Portaria 
45/2015 que cria o Centro de Arte e Cul-
tura da Justiça Federal – Seção Judiciária 
da Bahia e aprova o seu regulamento. A 
Portaria foi publicada no Boletim Interno 
Informativo.

A ideia da criação do Centro partiu 
de servidores e integrantes do Comitê 
de Qualidade de Vida no Trabalho desta 
Seccional e o diretor do Foro aprovou a 
sugestão por considerar a importância da 
utilização das instalações da Justiça Fe-
deral para a realização de atividades só-
cio-culturais voltadas para a comunidade 
interna e externa e a necessidade de dis-
ciplinar a referida utilização objetivando 
promover manifestações artísticas, even-

tos literários e culturais que contribuam 
para o enriquecimento sócio-cultural da 
comunidade em geral.

Na mesma oportunidade, foi apro-
vado o regulamento do Centro de Arte e 
Cultura que tem a Diretoria do Foro na 
administração. 

Aos eventos a serem realizados não 
poderão ser destinados espaços que pre-
judiquem o funcionamento dos serviços e 
o trânsito das pessoas e os locais reserva-
dos para as exibições do Centro de Arte 
e Cultura serão definidos pela DIREF, ob-
servada a conveniência da Administração.

A coordenação e a organização dos 
eventos realizados no Centro de Arte e 
Cultura da Seção Judiciária é de respon-

sabilidade da Seção de Comunicação So-
cial, que terá a parceria do NUASG.

À SECOS, caberá gerenciar as ativi-
dades do Centro de Arte e Cultura quan-
to ao planejamento e à organização; 
receber solicitações para a realização 
de eventos, submetendo-as à Comissão 
Cultural; organizar o calendário anual de 
atividades a ser homologado pelo diretor 
do Foro; divulgar processo seletivo anual 
entre outras atividades. 

Ao NUASG, caberá a execução dos 
serviços gerais referentes à montagem 
e organização das exposições, mostras, 
shows e demais ações do Centro de Arte 
e Cultura e zelar pela segurança das ins-
talações.

Foi instituída a Comissão Cultural 
para análise e julgamento das propostas 
referentes à utilização do Centro de Arte 
e Cultura, a ser designada pela Diretoria 
do Foro, por meio de portaria.

Fica vedada a realização de ativida-
des artisticas com finalidade política ou 
ideológica ou que, de algum modo, aten-
tem contra a moral e os bons costumes.


