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Aniversariantes
Hoje: Augusto Acioly Da Cunha Bar-
ros (7ª Vara) e Tiago Lopes Lacerda 
(Guanambi).

Amanhã: Gilberto Soares da Silva 
(Irecê) e Gabriel de Jesus Ribeiro 
(Vitória da Conquista).

Parabéns!

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal 
Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, 
revisão e impressão: Serviço de Comunicação So-
cial - SERCOM. Encarregada: Rita Miranda. Dia-
gramação e redação: Rodrigo Sarmento Silva dos 
Santos. Tiragem: 4 exemplares. Telefones: (71) 
3617-2616. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.
br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Hoje tem live da OAB 
sobre liberdade
de expressão

“Liberdade de expressão e limites ao 
discurso antidemocrático”: esse é o as-
sunto da live que ocorre hoje, às 11h, 
com a participação do desembargador 
federal Ney Bello, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1).

O debate terá a participação do pro-
fessor titular de Direito Constitucional da 
Universidade Estadual do Rio de Janei-
ro (UERJ) Daniel Sarmento, no projeto 
“ESA ao vivo”, da Escola Superior de Ad-
vocacia Nacional da OAB.

A transmissão será realizada pelo Ins-
tagram da Esa Nacional (@esanacional).

Esclarecimentos adicionais podem ser 
obtidos no site esa.oab.org.br

Política socioambiental: tribunais
reduzem consumo em R$ 66 milhões

Graças à política socioambiental ins-
tituída pela Resolução 201/2015 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo 
quarto ano consecutivo o Poder Judiciá-
rio reduziu seu consumo e ampliou a par-
ticipação dos servidores e colaboradores 
em ações de inclusão, capacitação e de 
sensibilização socioambiental.

De acordo com o 4º Balanço Socio-
ambiental do Poder Judiciário, os tribu-
nais brasileiros economizaram R$ 66,8 
milhões, entre 2018 e 2019, com água, 
esgoto, energia elétrica, motoristas, 
manutenção de veículos, impressões e 
telefonia e contratos de contratos de vi-
gilância e limpeza; e com compras dos 
seguintes insumos: papel, água envasa-
da e copo descartável.

Os gastos com copos descartáveis e 
impressões foram reduzidos em mais de 
18% nesse mesmo período. Já os cus-
tos com contratos de vigilância, os maio-
res no orçamento total, diminuíram em 
4,7% em 2019 em comparação a 2018.

A categoria de despesa que mais au-
mentou de 2018 para 2019 foi “energia 
elétrica” que teve um crescimento de 7%: 
passando de R$ 527,7 milhões para R$ 
563,8 milhões. O Judiciário possuía, em 
2019, 125.537 linhas fixas de telefone, 
7% a menos do que no ano anterior e 9% 
a menos do que 2015. Em relação ao 
gasto com telefonia fixa, houve economia 
de 7% em 2019 em relação ao ano ante-
rior e 30% em relação a 2015.

No caso da água e do esgoto, desde 
2015, o gasto das unidades vem cain-
do. De 2018 para 2019, houve redução 
de 0,6%. No comparativo com 2015, 

o Judiciário diminuiu seu consumo em 
9,3%.

“É importante destacar o engajamen-
to do Poder Judiciário, já que os planos 
de logística sustentável são hoje presen-
tes em todos os 90 tribunais do país”, 
comentou a presidente da Comissão Per-
manente de Sustentabilidade, conselhei-
ra Ivana Farina. “A Resolução 201 está 

em estudo para ser aprimorada e com 
isso vamos traçar uma política de avan-
ços e ainda mais engajamento.”

Engajamento e capacitação - As ações 
de capacitação socioambiental, que bus-
cam sensibilizar e conscientizar os colabo-
radores por meio de cursos, palestras, cam-
panhas ou outras atividades educacionais, 
registraram um crescimento de 51%, com-
parando 2015 a 2019. Ao todo, o Poder 
Judiciário já realizou, 4.757 dessas ações.

Outro destaque do relatório foi o au-
mento do número de iniciativas e de 
engajamento dos servidores e colabora-
dores do judiciário em Ações de Qualida-
de de Vida (AQV). No último ano, houve 
crescimento de 31%. De 2015 a 2019, 
o Judiciário realizou 16.892 AQVs, das 
quais participaram 2.888.431 pessoas.

Já as ações solidárias buscam promo-
ver a prática da caridade entre os cola-
boradores e também com a comunidade. 
Foram realizadas 5.821 dessas iniciati-
vas, de 2015 a 2019, em todo o Poder 
Judiciário. (Fonte: CNJ)

Aviso do NUTUR
O NUTUR lembra que, de acordo com 

a Portaria 10295021, publicada no site 
da SJBA, houve o adiamento das Sessões 
das Turmas Recursais que ocorreriam 
no mês de maio, para serem realizadas 
durante essa semana. Os adiamentos 
das sessões, bem como as novas datas 
foram determinados pelas Portarias n.  
10294139 da 3ª TR, transferindo de 
27/05 para 10/06/2020 (quarta-feira) e  
n. 10294045 da 1ª TR, transferindo de 
28/05 para 12/06/2020 (sexta-feira).

Justiça Federal emite 
mais de 500 mil 

sentenças em regime 
de trabalho remoto

A Secretaria de Estratégia e Governan-
ça do Conselho da Justiça Federal (SEG/
CJF) divulgou, na quarta-feira (27/5), o 
segundo quadro de produtividade da Jus-
tiça Federal referente ao regime de traba-
lho remoto desenvolvido por servidores e 
magistrados no âmbito da Justiça Fede-
ral de 1º e 2º graus. 

O período de análise foi de 16 de 
março a 17 de maio, com exceção do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
(TRF3), que começou no dia 20 de mar-
ço e terminou em 17 de maio.   

Durante o intervalo temporal ana-
lisado, todas as instâncias e regiões 
da Justiça Federal aplicaram juntas 
534.294 sentenças, 784,413 decisões, 
1.141.417 despachos e 17.344.146 
movimentações processuais. (Fonte: CJF)


