
Aniversariantes
Hoje: Dorolimpia Sousa Novato (4ª 
Vara), Marcelle Von Shosten Ramalho 
da Silva (NUCAF), Patrícia Corrêa de 
Carvalho Rocha (1ª Vara), Horígenes 
Fontes Soares Neto (Itabuna), Ma-
nuela Mota Cunha (Central de Con-
ciliação), Romidia Correia Fortunato 
(NUCRE) e Rosenilda Santos Santa-
na Oliveira (NUCOD). Amanhã: Dr. 
Alex Schramm de Rocha, juiz federal 
substituto da 8ª Vara, Elizabete Tere-
za Cardoso (9ª Vara), João Carlos de 
Brito Mota (17ª Vara) e Luciana Mar-
ques Imbassahy (NUCOI).Parabéns!!!
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Seção de Biblioteca

Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta (SECOS)

O aviso em cima do balcão dá o reca-
do: ao entrar, por favor, respeite o silên-
cio. Essa é a regra essencial para quem 
visita a Biblioteca Professor Bernardino 
José de Souza, localizada no 1º subso-
lo do Fórum Teixeira de Freitas, sede da 
Seção Judiciária da Bahia. Batizada em 
homenagem ao jurista sergipano que se 
tornou diretor da Faculdade de Direito da 
Bahia, a biblioteca foi fundada em maio 
de 1967 e tem um acervo especializado 
na área jurídica.

No espaço, que mantém salas multi-
mídia, de reunião e de estudos individu-
ais, é possível encontrar uma variedade 
de obras de doutrina jurídica, legislação, 
pareceres, periódicos e multimeios. Entre 
as demais fontes de informação, a biblio-
teca conta com um acervo de 30 assina-
turas de revistas semanais e jurídicas e 
4.778 livros. 

O número de títulos à disposição, no 
entanto, pode ser muito maior. Isso por-
que a Professor Bernardino José de Souza 
passou a ter acesso ao acervo das demais 
bibliotecas da Primeira Região, após o sis-
tema Pergamum ser adotado para o geren-
ciamento das rotinas. “Nós temos acesso 
ao acervo da biblioteca do TRF1 e das 14 
bibliotecas das Seccionais e já não preci-
samos comprar tudo. Quando precisamos 
de alguma obra, as outras bibliotecas da 
rede podem nos enviar”, conta Luzineide 
Oliveira, há 27 anos supervisora da Seção 
de Biblioteca.

Todos os títulos estão disponíveis para 
pesquisa e empréstimo aos servidores e 
magistrados da Seccional baiana, que 
podem solicitar a obra desejada pesso-
almente ou pela internet, mesmo estan-
do fora do ambiente de trabalho. Cada 
usuário pode levar até cinco livros por 
vez, pelo prazo de oito dias, que pode ser 
renovado até oito vezes. Através do Per-
gamum, é possível consultar os exempla-
res disponíveis pela internet, bem como 
fazer a renovação de empréstimos, caso 
outro interessado não tenha reservado a 
mesma obra. 

Quem não obedecer ao prazo de de-
volução é penalizado. A multa, aplicada 
pelo próprio sistema, deixa o usuário im-
pedido temporariamente de realizar no-
vos empréstimos. Para cada dia de atraso 
na entrega do livro, o servidor permanece 
dois dias com o cadastro bloqueado. 

Mas não é somente aos servidores e 
magistrados que a biblioteca está dis-
ponível. Percebendo o interesse externo 
em consultar o acervo, a Justiça Federal 
abriu as portas também à comunidade, 
facilitando o acesso à leitura. Embora 
não esteja disponível para empréstimo 
para esse público, todos os títulos po-
dem ser consultados no local. Já há al-
guns anos, a Direção do Foro permitiu a 
compra de uma enciclopédia geral, que 
auxilia nas pesquisas dos estudantes do 
bairro de Sussuarana, onde a Seção Ju-
diciária está instalada. 

Além de Luzineide Oliveira, a bibliote-
ca da Justiça Federal, que funciona das 
8h às 19h, é formada pelos servidores 
Myrtô Magalhães, Suely Nascimento, 

Cláudio Oliveira, Izilda Borges e Lenize 
Canário, a última, atuando na biblioteca  
do prédio dos JEFs. Nas Subseções Ju-
diciárias, ainda não foi possível instalar 
bibliotecas, devido à necessidade da su-
pervisão de um profissional graduado em 
Biblioteconomia. “Nas Varas do interior 
há um acervo básico, mas não há uma 
biblioteca propriamente dita. Os livros 
ficam no Gabinete do juiz ou nas Secre-
tarias”, explica Luzineide. 

Para manter em boas condições o 
acervo, que vai de livros clássicos de Di-
reito a obras recém lançadas, todo cui-
dado é pouco. As estantes, que são de 
livre acesso, são limpas frequentemente 
pela equipe e o ar-condicionado tem a 
temperatura regulada para a conserva-
ção ideal. 

Para que sempre haja espaço nas 
estantes, os jornais, diários oficiais e 
periódicos semanais são descartados a 
cada três meses e doados para coope-
rativas de reciclagem. As revistas jurí-
dicas e os livros são sempre mantidos, 

exceto quando estes chegam em edi-
ções atualizadas. Neste caso, pode ser 
feita uma exclusão das edições antigas 
do acervo. Luzineide reforça que a bi-
blioteca dispõe de um bom espaço. 

“Para a excluão de edições da nos-
sa coleção, verificamos as obras que já 
têm versões atualizadas e que não se 
faz necessário conservar edições ante-
riores”, conta a supervisora. O processo 
é o mesmo do descarte de bens, já que 
os livros são patrimônio da Justiça Fe-
deral. “Existe uma legislação para isso 
e eles serão descartados da mesma 
maneira que os móveis, por exemplo”, 
completa.

As novas aquisições da biblioteca são 
divulgadas na intranet e no jornal Justi-
ça Federal Hoje. Além disso, os usuários 
cadastrados são informados por e-mail, 
de acordo com o interesse previamen-
te sinalizado de cada um. Com alegria, 
Luzineide conta que, hoje, a atualização 
do acervo é uma dificuldade superada. 
“Graças a Deus, as últimas administra-
ções têm favorecido muito a biblioteca 
e o seu acervo”, comemora. 

A biblioteca ainda acompanha o con-
trato de encadernação dos livros de sen-
tença das unidades e gerencia a Sala da 
Memória, localizada no foyer do Fórum 
Teixeira de Freitas.

Da série Conhecendo a Área Área 
Administrativa, o Justiça Federal Hoje 
já publicou matérias sobre a SEVIT 
(18/2), SESIS (27/2), ASJUR (7/3), 
SEPROL (14/3), SECOM (26/3), SE-
CAM (11/4), SEPAG (24/4), SEPAT 
(31/5), CEMAN (21/6), SEMAD (17/7), 
SESEG (5/8), SEDAJ (20/8) e SEPRO 
(11/9).

Nasceu Maria Eduarda

A primeira filha dos servidores Horá-
cio Ribeiro, do NUASG, e Telli Rebouças, 
da 20ª Vara, Maria Eduarda ou “Madu” 
para os amigos, nasceu no dia 25/9 no 
Hospital Aliança medindo 49cm e pesan-
do 3,455kg. 

Madu nasceu saudável e veio fazer 
companhia ao irmão Gabriel, além de tra-
zer muita alegria para a família. Nas fotos, 
a pequena libriana e os pais corujas, enquanto ainda aguardavam seu nascimento. 

Nós também lhe damos as boas vindas, Madu. Venha conhecer a vida!

Na edição 160 do
Primeira Região na TV
 Tribunal sedia 4º encontro do Gru-

po de Trabalho da Justiça Federal na 
Copa do Mundo de 2014;  Encerrado 
os trabalhos de inspeção do Conselho da 
Justiça Federal no TRF1;  Presidente 
Mário César Ribeiro inaugura Subseção 
Judiciária de Vilhena, em Rondônia.  
Uberaba, em Minas Gerais, conta agora 
com mais uma vara federal;  Parti-
cipe enviando e-mail para o endereço: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


