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Por meio do Despacho assinado na 
manhã desta segunda-feira, 18/07, a 
Direção do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia divulga o início da etapa de retor-
no presencial integral das atividades em 
toda a Justiça Federal da Bahia, con-
forme deliberação da Portaria Presi n° 
512/2022, assinada pelo Presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
Desembargador Federal José Amilcar de 
Queiroz Machado, na tarde do dia 15/07. 
Essa Portaria altera a Resolução Presi nº 
35/2021, que consolida as medidas de 
prevenção e redução dos riscos de dis-
seminação do contágio pelo coronavírus, 
causador da Covid-19, implementadas 
na Justiça Federal da 1ª Região. 

A decisão leva em consideração o posi-
cionamento dos Diretores de Foro, em res-
posta à Circular Presi nº 169 (15832665), 
quanto às condições de avanço nas atuais 
etapas em que se encontram as Seções 
e as Subseções Judiciárias, com prévia 
manifestação dos Comitês de Crise das 
respectivas Seccionais.  

Tendo conhecimento da Circular Pre-
si n° 169/2022, o Diretor do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia, Juiz Federal 

Em julho, agosto e setembro, o Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), 
por meio da Divisão de Apoio aos Usuá-
rios (Diatu), promoverá curso sobre a fer-
ramenta Power BI da Microsoft. A capaci-
tação será realizada através da plataforma 
Teams, em quatro etapas, cada uma com 
1 hora de duração. 

O público-alvo são magistrados(as), 
servidores(as), terceirizados(as) e 
estagiários(as) da Justiça Federal da 1ª 
Região que possuam a licença Power BI. 

Na última terça-feira, 12, a nova composição da Co-
missão Gestora do Plano de Logística Sustentável (CG-
PLS) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), 
reuniu-se para debater estratégias e definir novas ações. 

O novo presidente da CGPLS, o juiz federal em auxílio 
à Presidência do Tribunal, Rodrigo de Godoy Mendes, 
destacou a importância de os tribunais investirem em 
ações sustentáveis, acompanhar e seguir as diretrizes 
estabelecidas pelos órgãos reguladores relacionadas ao 
meio ambiente.  

Na ocasião, a diretora da Divisão de Planejamento 
(Dipla), Nádia Barbosa da Cruz Santana, anunciou que, na proposta orçamentária 
para 2023 do TRF1 foi criado um plano orçamentário chamado “Ações de desenvol-
vimento sustentável”. Esse plano tem como características: o atendimento de despe-
sas com elaborações de diagnósticos de eficiência energética e pluvial; a execução 
de obras e reformas, observando os limites determinados pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), compreendendo o serviço de manutenção de fonte de energia limpa, 
reaproveitamento das águas pluviais, reuso das águas servidas e gestão de resíduos 
sólidos, bem como a modernização tecnológica dos sistemas e equipamentos das 
edificações, de modo a reduzir ou evitar a degradação ambiental em relação ao con-
sumo de energia. 

No TRF1, existem 4 Grupos Executivos do PLS, sendo: Grupo Executivo I – Uso 
Eficiente de Insumos e Materiais e de Gestão de Resíduos; Grupo Executivo II – Con-
sumo Sustentável de Recursos Naturais e de Gestão de Obras; Grupo Executivo III 
– Aquisição e Consumo Sustentável dos Recursos Tecnológicos; Grupo Executivo IV; 
e Grupo Executivo V – Promoção Sustentável dos Serviços de Vigilância, Limpeza e 
Transporte. (Fonte: portal.trf1.jus.br)

Esta matéria está associada ao ODS 7 (Energia Acessível e Limpa), 11 (Cidades 
e Comunidades Sustentáveis) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis).

TRF1 cria plano orçamentário de “Ações 
de desenvolvimento sustentável” para 2023 

Transforme em Ação

TRF1 promove treinamento sobre a 
ferramenta Power BI da Microsoft 

Durval Carneiro Neto, solicitou ao Co-
mitê Gestor de Crise local e aos Dire-
tores das Subseções Judiciárias nova 
manifestação com ratificação ou alte-
ração da resposta encaminhada àque-
la Corte sobre o enquadramento das 
unidades judiciais no Anexo da Reso-
lução Presi nº 35, de 16 de setembro 
de 2021, haja vista o avanço de novos 
casos de Covid-19 em quase todo o 
país. A última manifestação foi enca-
minhada por meio do Ofício SJBA-DI-
REF nº 164/2022, em 17/06/2022, 
na qual a Direção do Foro ratifica po-

sição anterior quanto ao retorno integral 
das atividades presenciais, tanto na Sec-
cional como nas Subseções Judiciárias, 
considerando o parecer do Comitê Local 
de Crise desta Seccional e os dados epi-
demiológicos da Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia (SESAB).  

A Resolução Presi nº 512/2022 
destaca que, os Diretores de Foro, em 
observância ao disposto no art. 47 da 
Resolução Presi nº 35/2021, poderão 
restabelecer a obrigatoriedade da utili-
zação de máscara de proteção facial nas 
localidades enquadradas nas Etapas 
Avançada-2 e de retorno presencial in-
tegral, por meio de Portaria. A DIREF-
-SJBA juntamente com o Comitê Gestor 
de Crise Local está avaliando a possível 
obrigatoriedade do uso da máscara em 
suas dependências e, logo em breve, di-
vulgará mais informações. 

Para conferir o documen-
to na íntegra basta acessar o link                                                            
https://bit.ly/3PAvABB.

Essa matéria está associada ao ODS 3 
(Saúde e Bem Estar) e 16 (Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes).

Aniversariantes
Hoje: Fábio Moreira Ramiro (Juiz Federal da 2ª Vara), Afranio Cardoso da Silva (6ª Vara),  
Ana Cristina Montalvão Campos (12ª Vara), Tiago Falcão Borja de Oliveira Correia (16ª 
Vara). Amanhã: Advalk Paulo Ferreira (Itabuna), Eric Goes Saturnino (NUCGP), Sandy 
Helly Santos Correia (Itabuna). Parabéns!

Para participar, não será necessário realizar 
inscrição. Basta acessar o evento por meio 
do link, que será disponibilizado no dia e 
horário previsto para cada etapa do curso. 

A ferramenta Power BI é responsável 
por fornecer visualizações interativas e 
recursos de business intelligence, possi-
bilitando aos usuários a criação de seus 
próprios relatórios e dashboards. 

A capacitação será ministrada pelo 
training manager da Microsoft, Xavier 
Santana, conforme o cronograma abaixo: 

• Power BI 100 - Dia 20 de julho, às 
10h (horário de Brasília/DF); 

• Power BI 200 - Dia 3 de agosto, às 
10h (horário de Brasília/DF); 

• Power Automate – Dia 17 de agosto, 
às 10h (horário de Brasília/DF); 

• Power Apps – Dia 8 de setembro, às 
10h (horário de Brasília/DF).

JFBA avança para etapa de retorno 
presencial integral a partir de hoje 

DIREF discute sobre projetos 
de inovação no Judiciário 

O Diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia, Juiz Federal Durval Carneiro Neto, 
reuniu-se na sexta-feira, 15/07, com o Di-
retor do Núcleo de Tecnologia da Informa-
ção (NUTEC), Álvaro Antônio Brito Reis e a 
Diretora do Núcleo de Gestão Estratégica, 
Inovação e Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (NucGE), Liliana Kelsch Sar-
mento, para discutir sobre alguns projetos 
de inovação do Judiciário que estão sendo 
implementados pela JFBA. 

Também estavam presentes no encon-
tro, o Diretor da Secretaria Administrativa 
(SECAD), Tarcísio José Filgueiras dos Reis, 
e a Supervisora da Seção de Apoio à Gestão 
Estratégica (SEAGE), Claudia Silva Daniel. 

Na oportunidade, alguns dos assuntos 
abordados foram: Turma 2 da Residência 
de TI, composta por 8 bolsistas seleciona-
dos pela UFBA e até 8 servidores da Jus-
tiça Federal e a criação do stand da JFBA 
no Congresso de Inovação, Tecnologia e 
Direito (EXPOJUD), que ocorrerá no mês 
de outubro, em Brasília. 

Através da parceria entre a Justiça Fe-
deral da Bahia (JFBA) e a Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), os Residentes de TI 
dedicarão 4 dias a projetos que otimizem 
os trabalhos da JFBA, de forma presencial 
durante a semana, restando 1 dia, quando 
terão aulas com professores da UFBA. O 
objetivo principal desse projeto de imersão 

é aprimorar a prestação jurisdicional, unin-
do o conhecimento acadêmico e as neces-
sidades diárias do cotidiano do Judiciário 
Federal. Com o trabalho desenvolvido, os 
bolsistas ganharão o título de Especialista 
e a Justiça ganhará novos sistemas e seus 
trabalhos otimizados. 

Quanto à criação do stand da JFBA no 
EXPOJUD, foi citada a possibilidade de 
serem colocados os projetos de inovação 
do Judiciário já implementados como: a 
Residência de TI; o Chatbot da JFBA (Juju 
e Jefinho); o Painel do PAC e a Certidão de 
Presença nas Varas Penais. 

Outro assunto abordado na reunião 
foi sobre os diferentes canais de comuni-
cação que estão à disposição do público 
externo, alguns deles ainda subutilizados, 
sendo solicitada uma divulgação constan-
te, pelo Diretor do Foro, em especial para 
o público externo. 

https://bit.ly/3PAvABB

