
Aniversariantes
Hoje: Juíza federal Dayana Bião de 
Souza Moinhos Muniz (9ª Vara), Mô-
nica Salgueiro de Melo Sarpa (4ª 
Vara), Teresa de Jesus Leitão (NU-
CJU), Flávio Ribeiro Bello (Campo 
Formoso), Cristiane Pinto da Paixão 
(Eunápolis) e Jair Silva de Jesus (Fei-
ra de Santana). Amanhã: Marcelo 
Silva Athayde (Vitória da Conquis-
ta), Fernanda Medrado Silveira (Bom 
Jesus da Lapa), Carine Nascimento 
dos Santos (NUCJU), Lorena Merces 
Diniz (Turma Recursal) e Maria Das 
Graças Oliveira (Sevit Serviços).

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

No intuito de aprimorar a gestão orga-
nizacional voltada para a sustentabilida-
de ambiental, econômica e social, o TRF 
1ª Região atualizou o Plano de Logística 
Sustentável (PLS-TRF1) para o período 
de 2019-2020.

Com relação à versão anterior (biênio 
2016-2017), o PLS passou por altera-
ções na Parte II, que diz respeito ao In-
ventário Sustentável com a lista de bens 
e materiais adquiridos com critérios de 
sustentabilidade em 2018, e na Parte III, 
que contém o Plano de Ação Socioam-
biental 2019-2020.

De acordo com a Portaria Presi 
9119537, várias iniciativas que visam 
ao aprimoramento da gestão sustentá-
vel foram acrescentadas no PLS-TRF1, 
como por exemplo, a implantação de 
estudos para substituir filtros com garra-
fões de água mineral por bebedouros e a 
elaboração de projeto de contratação de 
serviço de outsourcing de impressão.

A lavagem ecológica de carros, já em 
execução no TRF1, também foi adiciona-
da ao Plano em conjunto com a realização 
de estudos de viabilidade técnica e finan-
ceira para sistema de captação de águas 
pluviais bem como de reuso de água.

Quanto à destinação correta de resí-
duos, o documento prevê o aperfeiçoa-
mento da coleta seletiva no âmbito do 
TRF 1ª Região com o recolhimento de 
pilhas, baterias, resíduos de informática 
e restos de obras para o descarte ade-
quado.

Para promover a qualidade de vida no 
trabalho e a otimização de recursos, ações 
solidárias e de inclusão e campanhas so-
bre o uso consciente de água e de energia 
também foram incluídas no PLS-TRF1.

Segundo a Portaria, cabe aos gestores 
das unidades buscarem os meios neces-
sários para mensurar e lançar os dados 
no sistema PLS-JUD, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ).

Atualização do Plano – O período de 
atualização do PLS-TRF1 também passou 
por modificações publicadas na Resolu-

ção Presi 9119521. A revisão da Parte 
I, sobre o referencial estratégico para a 
gestão socioambiental (objetivos, indica-
dores, metas, responsabilidades, meto-
dologia de implementação, avaliação do 
plano e monitoramento dos dados), deve 
ocorrer a cada novo ciclo do Planejamento 
Estratégico da Justiça Federal ou quando 
a Comissão Gestora do Plano de Logísti-
ca Sustentável (CG-PLS) julgar necessário 
por meio de Portaria específica.

Já a atualização da Parte II, relativa 
ao inventário de bens e materiais adqui-
ridos, deve ser anual ou conforme ne-
cessidade identificada pela Comissão e 
disponibilizada no Portal do TRF1, após 
aprovação expressa da Secretaria de Ad-
ministração, no Tribunal, ou da Secreta-
ria Administrativa, nas seccionais.

A modernização no Plano de Ação 
Socioambiental, disposto na Parte III, 
deve ser realizada a cada dois anos ou a 
critério da CG-PLS, por meio de Portaria 
assinada pelo presidente, no caso do Tri-
bunal, ou pelo diretor do foro, nas Seções 
Judiciárias da 1ª Região. (Fonte: TRF1)

Aprovado Plano de Logística Sustentável
do TRF1 para o biênio 2019-2020

Implementada expansão 
do PJe nas Subseções e 
Varas Criminais da SJBA

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião implementou ontem, dia 04 de no-
vembro, a expansão do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) nas 15 Subse-
ções Judiciárias da Bahia e na 2ª e 17ª 
Varas Criminais da Seccional.

Por meio da Portaria Presi 8901408, 
o TRF 1ª Região tornou público o cro-
nograma de expansão do PJe, definindo 
que, a partir do dia 21 de outubro, os 
autos de classes criminais e respectivos 
incidentes no Tribunal passarão a trami-
tar por meio eletrônico.

De acordo com o documento, os no-
vos incidentes de processos em que as 
classes do processo principal (seja ele 
físico, seja digital de outros sistemas pro-
cessuais eletrônicos) estejam ativas no 
PJe, independentemente do sistema em 
que tramitem, serão distribuídos no Pro-
cesso Judicial Eletrônico.

Os processos das demais classes cí-
veis (inclusive execução fiscal) e os novos 
processos das classes cíveis e criminais 
de Juizado Especial Federal Adjunto terão 
cronograma específico e o cronograma 
completo de expansão está disponível na 
Portaria, no link: http://bit.ly/2M2UCLJ.

NUBES realiza roda
de conversa sobre 
Qualidade de Vida

Finalizando as comemorações do Ou-
tubro Rosa, o Núcleo de Bem-Estar So-
cial – NUBES, em parceria com a Clínica 
Ello Saúde e Reabilitação Ltda, trouxe 
para a SJBA uma roda de conversa sobre 
Qualidade de Vida no dia 30 de outubro.

A palestra foi iniciada pelo fisiote-
rapeuta Mateus Brandão Oliveira, que 
abordou questões de suma importância 
para a saúde e bem-estar do indivíduo no 
ambiente de trabalho, como a ergonomia, 
e a necessidade de se criar hábitos sau-
dáveis durante as horas de expediente.

Em seguida, a neuropediatra Isis Ma-
riana Reis Brandão assumiu a palavra 
e trouxe uma nova abordagem sobre o 
assunto, dando um enfoque também na 
saúde ínfantil. Ao final, foi oferecido um 
lanche pela Ello Saúde e Reabilitação.

A Clínica Ello é uma das credencia-
das do Pro-Social e fica localizada na Av. 
Anita Garibaldi, Edf. Centro Médico Ale-
xander Fleming, nº 1477, sala 402, Sal-
vador/Bahia. O telefone é 3033-3004.


