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Aniversariantes
Hoje: Maria Eduarda Santos (Feira 

de Santana), Murillo Gomes Moreira 
(Vitória da Conquista) e Cynara Ema-
nuela Rêgo (Itabuna). 

Amanhã: Diego de Jesus do Carmo 
(Feira de Santana), Hidalmo Santos 
de Brito (Turma Recursal), Valqui-
ria dos Santos Souza de Menezes 
(Ilhéus), Maria Soledade Magalhães 
Ferreira (NUCJU), Joaquim Marques 
Neto (Irecê), Alecson Macêdo de Al-
cântara (Barreiras) e Erenilson Sousa 
de Oliveira (NUASG). 
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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

04/05/2007 - Instalado projeto Bi-
blioteca Cidadã - Oito funcionários da 
DELTA inscritos no Projeto Biblioteca 
Cidadã participaram do seu lançamento 
na biblioteca. Os servidores envolvidos 
no projeto, Luzineide Araújo, Márcia 
Reis, Cláudio Henrique e Suely Floriano, 
prestigiaram o lançamento do projeto 
com o vice-diretor do Foro, no exercício 
da direção, juiz federal Carlos d’Ávila, a 
diretora da SECAD, Isa Perpétua, e a di-
retora da ASSERJUF, Patrícia Farias.

A servidora Márcia Reis, idealizadora 
do projeto, saudou os oito inscritos da 
DELTA como pioneiros. Lembrou que há 
já seis outros inscritos que compõem o 
cadastro de reserva. Márcia Reis infor-
mou que o projeto utilizará a teoria do 
construtivismo como referencial peda-
gógico e o método Paulo Freire de edu-
cação. No primeiro momento, o próprio 
grupo irá demonstrar as suas necessida-
des de conteúdo.

“Essas são oportunidades preciosas-
de crescimento pessoal e intelectual. O 
projeto Biblioteca Cidadã, objetiva tra-
balhar a escrita, a leitura, a redação e 
os conteúdos que se fizerem necessá-
rios. Os participantes serão estimulados 
a produzir textos diariamente em casa 
e trazê-los para a oficina a cada encon-
tro”, informou a servidora.

JFHHÁ DEZ ANOS

Prestação de contas 
de viagem a serviço  

entregue em cinco dias
A Portaria DIREF n. 34 estabelece que 

magistrados e servidores deverão apresen-
tar, no prazo máximo de cinco dias a partir 
do regresso da viagem, o respectivo formu-
lário de prestação de contas.

A não apresentação no prazo estipulado 
ensejará o desconto em folha de pagamen-
to do valor do adiantamento recebido nos 
termos do disposto no Módulo 5, item 2, 
associado ao Módulo 6, item 2, da IN-14-
11-TRF1.

A edição da Portaria visa a solucio-
nar problemas apontados no relatório de 
auditoria constante no PAe 0001452-
31.2017.4.01.8004, a respeito da ocor-
rência reiterada do não cumprimento do 
prazo estabelecido para entrega do formu-
lário de prestação de contas, referente à 
despesas de viagens a serviço.

A presidente do Superior Tribunal de 
Justiça e do Conselho da Justiça Federal, 
ministra Laurita Vaz, fez a abertura oficial 
do Ciclo de Estudos: Tribunais Superiores 
em Temas da Justiça Federal. 

Na oportunidade, a ministra disse que 
sente orgulho pela oportunidade de ofertar, 
no momento atual, um debate com a co-
munidade jurídica sobre o tema.

“Meu orgulho reside, em boa parte, 
na importância cada vez maior que a 
Justiça Federal tem no cenário nacional, 
no papel que essa instituição está de-
sempenhando na garantia da estabilida-
de institucional no plano federativo, ao 
exercer, sempre que provocada, a pontu-
al intervenção nos atos praticados pelo 
Poder Público. É a melhor expressão do 
Estado Democrático de Direito, no qual 
o Estado e seus agentes públicos devem 
se submeter à primazia da lei”, afirmou 
a presidente do Conselho.

A ministra informou que esta é a pri-
meira de três edições do evento Ciclos de 
Estudos, que pretende promover o debate 
de temas de competência da Justiça Fe-
deral nos Tribunais Superiores. A segunda 

edição tratará de Direito Previdenciário e 
a terceira sobre Direito Tributário. Segun-
do ela, essas são matérias que provocam 
maior demanda e repercussão. “O intuito 
é fomentar o conhecimento dos operado-
res do Direito”, revelou.

Celeridade e qualidade- Durante a ce-
rimônia de abertura, o corregedor-geral da 
Justiça Federal e diretor do Centro de Estu-
dos Judiciários, ministro Mauro Campbell, 
salientou que a iniciativa do evento integra 
a política institucional levada a cabo em sua 
gestão, que está empenhada na identifica-
ção de demandas temáticas atuais no âmbi-
to da Justiça Federal, a fim de, “exclusiva-
mente, trabalhá-las e, consequentemente, 
prestar a jurisdição com mais celeridade e 
melhor qualidade”, pontuou.

Jurisprudência- O coordenador científi-
co desta primeira edição do Ciclo de Estu-
dos, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
também se disse honrado em poder realizar 
o evento, que trata de temas relacionados à 
Justiça Federal com foco principal na juris-
prudência formada pelas decisões de recur-
sos repetitivos e das ações de repercussão 
geral. “São temas que a Justiça Federal 

Presidente do CJF ressalta importância 
da Justiça Federal no cenário nacional 

vem enfrentando durante todo período de 
sua história”, comentou. Para o ministro, 
especialmente, “numa área que exige um 
compromisso ético e institucional com 
toda população brasileira”, lembrou.

O evento ocorreu no auditório do Conse-
lho da Justiça Federal, e teve a transmissão 
ao vivo realizada pelo canal do CJF no You-
Tube (www.youtube.com/cjf) de toda a pro-
gramação. Foram realizados painéis sobre 
concursos públicos, servidores públicos, 
Direito Ambiental, Direito Administrativo, 
fornecimento de medicamentos e improbi-
dade administrativa. 

Realização- O Ciclo de Estudos é orga-
nizado pelo CEJ/CJF com o objetivo de pro-
mover uma ampla discussão sobre decisões 
consolidadas nos Tribunais Superiores em 
temas relacionados à Justiça Federal, com a 
finalidade de disseminar a jurisprudência e 
agilizar as decisões processuais na primeira 
e segunda instâncias. Participam magistra-
dos, membros do Ministério Público, pro-
curadores, defensores públicos, advogados, 
servidores e estudantes. .

Fonte: CJF


