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Pés em cima da mesa, comida próxima do computador, 
móveis tortos por excesso de peso, gaveteiros lotados 
de itens e papéis abarrotados. Esses são apenas alguns 
exemplos de situações, provocadas por maus hábitos, 
que podem danificar os móveis utilizados no ambiente 
de trabalho. Pensando nisso, a partir desta terça-feira, 
dia  8  de agosto, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) dá início à campanha para o uso adequado do 
mobiliário, que objetiva ampliar a conscientização de 
todo o corpo funcional do órgão sobre a importância 
de preservar o patrimônio público.

A ideia é envolver todos, em clima de cooperação 
mútua, para incentivar a conservação de bens que, 
de forma indireta, também pertencem a esses 
colaboradores. As ações serão divididas em série de 
vídeos explicativos e e-mails com informações sobre 
a melhor forma de usar o mobiliário e de garantir o 
cuidado com atitudes simples e eficazes. Banners e 
informativos especiais serão disponibilizados em pontos 
estratégicos do órgão para facilitar a visualização. 

[Leia mais] 

SJPI realiza mutirão de audiências de processos 
relacionados à Lei da Transparência

A Seção Judiciária do Piauí (SJPI) realizará, nos dias 8, 9 e 
10 de agosto, a 2ª Fase do Mutirão de Audiências de Ações 
Civis Públicas relacionadas à Lei da Transparência no Centro 
Judiciário de Conciliação da Justiça Federal. A ação contará 
com a presença da juíza federal Marina Rocha Cavalcanti 
Barros Mendes, do Ministério Público Federal (MPF) do 
Estado do Piauí, da Associação Piauiense de Municípios 
(APPM), da Agência de Tecnologia da Informação do Estado 
do Piauí e também de dezenas de prefeitos piauienses, com 
os respectivos procuradores.

O objetivo do mutirão é identificar o cumprimento 
consensual, por parte de 65 municípios piauienses, 
às exigências da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação) e da Lei Complementar nº 131/2009, evitando, 
com isso, o prosseguimento de dezenas de ações civis 
públicas que podem culminar na condenação dos entes 
federativos no pagamento de multa ou na suspensão de 
transferências voluntárias de recursos federais. Confira a 
íntegra desta matéria no portal do Tribunal, em "Notícias". 

CJF firma acordo de cooperação técnica 
para intercâmbio de dados com o INSS

O Conselho da Justiça Federal (CJF) realizará uma 
cerimônia no próximo dia 8 de agosto, às 10h, na sede do 
órgão, para marcar a celebração do acordo de cooperação 
técnica com a Secretaria de Previdência do Ministério da 
Fazenda (SPrev/MF) e com o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), assinado em 19 de julho. O objetivo é a troca 
de informações sociais, proporcionando mais agilidade à 
análise de processos. Confira a íntegra desta matéria no 
portal do Tribunal, em "Notícias". 

TRF1 inicia campanha para uso adequado 
do mobiliário e inventário

Magistrados pioneiros são homenageados em 
comemoração aos 50 anos da Justiça Federal 

O Conselho da Justiça Federal (CJF) realizou na 
última segunda-feira, dia 7 de agosto, sessão solene em 
homenagem aos primeiros juízes federais investidos no 
cargo há 50 anos, após a reinstalação da Justiça Federal 
de primeira instância. O evento contou com a participação 
do presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
desembargador federal Hilton Queiroz, que compôs a 
mesa da cerimônia, ocorrida na sede do CJF, em Brasília/
DF.

Também compuseram a mesa de honra a presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do CJF, ministra Laurita 
Vaz; o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), 
ministro José Coêlho Ferreira; a advogada-geral da União, 
ministra Grace Mendonça; o vice-presidente do STJ e do 
CJF, Humberto Martins; o corregedor nacional de Justiça, 
ministro Otávio de Noronha; o corregedor-geral da Justiça 
Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários do CJF, 
ministro Mauro Campbell; o presidente da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), juiz federal Roberto 
Veloso, e o secretário-geral adjunto do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Ibaneis Rocha. 

A solenidade foi aberta pela presidente do CJF, que 
destacou a emoção de poder homenagear membros 
da Justiça Federal que corajosamente desbravaram e 
inovaram, em muitos sentidos, ao serem pioneiros de um 
trabalho que ressurgiu em 1967. Confira a íntegra desta 
matéria no portal do Tribunal, em "Notícias". 
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