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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: David Ferreira Junior (Juazeiro), 
Licia da Bezerra (9ª Vara), Marilyn 
Batista (10ª Vara), Walneide Netto 
Junior (Barreiras), Ítalo de Queiroz 
Forte (16ª Vara), Larissa Cardoso Cas-
tro (NUCJU), Victor Freitas dos Santos 
(NUCAF), Sérgio Alves da Silva (Del-
ta) e Taiana Silva (ASSERJUF).
Amanhã: Manuela Vasconcelos Pe-
reira (21ª Vara), Juan Levi Rodrigues 
Dourado (Vitória da Conquista) e Alex 
Brandão Costa (NUCJU).

Parabéns!!!
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(71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-
2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2.799 
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E-mail: jfh@trf1.jus.br.

A história de todos os tribunais do 
país ao alcance com apenas um clique. 
Esse é o objetivo do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) ao lançar nesta sema-
na uma página no seu portal na internet 
para reunir os links que dão acesso ao 
acervo documental e histórico das cortes 
de Justiça brasileiras.

Portal reunirá acervo documental
sobre história da Justiça brasileira

A iniciativa integra o Programa Nacio-
nal de Gestão Documental e Memória do 
Poder Judiciário (Proname), desenvolvi-
mento pelo CNJ desde 2009 para pre-
servar a memória do Poder Judiciário.

O portal concentrará os endereços das 
páginas na internet em que os tribunais 
disponibilizam seus acervos. A proposta 
é reunir esses links em um único lugar, 
de forma a facilitar o acesso da socieda-
de à memória do Poder Judiciário.

Até o momento, o portal da memória 
do Poder Judiciário fornece os links de 

acesso aos registros judiciais, arquivís-
ticos, museológicos e biblioteconômicos 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior 
do Trabalho, do Conselho da Justiça Fe-
deral, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e dos tribunais de justiça dos 
estados do Amazonas, Rio de Janeiro e 
São Paulo, além do Distrito Federal. Os 
tribunais e demais órgãos da Justiça inte-
ressados em incluir no portal as suas pá-
ginas de acesso à memória documental 
devem enviar um e-mail para proname@
cnj.jus.br.

Para consultar a página da memória 
do Poder Judiciário, basta acessar o por-
tal do CNJ, www.cnj.jus.br, em “Progra-
mas de A a Z, Eficiência, modernização 
e transparência, Proname, “Memória do 
Poder Judiciário”.

CNJ propõe fechamento 
de unidade baiana de 
internação de jovens
A Bahia é um dos Estados do País que 

receberam do CNJ recomendação para 
desativar unidades de internação de ado-
lescentes em conflito com a lei. Outras 
unidades da federação com problemas 
são: Distrito Federal, Piauí, Amapá e Es-
pírito Santo.

A recomendação foi feita aos gover-
nadores após visita aos sistemas socio-
educativos estaduais de todo o país em 
2012 pela segunda fase do Programa 
Justiça ao Jovem. As, na época, juízas 
auxiliares da Presidência do CNJ, Cristia-
na Cordeiro e Joelci Diniz, encontraram 
superlotação e insalubridade em várias 
das 59 unidades visitadas.

No relatório do Justiça ao Jovem sobre 
o sistema socioeducativo baiano, as juí-
zas pedem a desativação da Comunida-
de de Atendimento Socioeducativo (Case 
Salvador), onde jovens cumprem medida 
socioeducativa provisória e definitiva. As 
magistradas criticaram o aspecto prisio-
nal das instalações, que reservam ape-
nas um pequeno alojamento para todas 
as internas.

A partir de agora, os portais da Jus-
tiça Federal (JF) e do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) estão independentes. 
Os endereços www.jf.jus.br e www.justi-
cafederal.jus.br apontam para um novo 
portal que reúne informações de todos os 
órgãos da Justiça Federal de primeiro e 
de segundo grau. Já o endereço www.cjf.
jus.br é exclusivo do CJF.

O novo Portal da Justiça Federal, ad-
ministrado pelo CJF, com a colaboração 
dos tribunais regionais federais, é voltado 
para o atendimento das necessidades de 
informação dos seus diferentes usuários 
– cidadãos, advogados, magistrados e 
servidores da Justiça Federal.

Veja o novo Portal da Justiça Federal

Novidades – Na nova página, o usu-
ário encontra links diretos para os por-
tais dos cinco tribunais regionais federais 
(TRFs), em destaque, no topo da página. 
Os serviços voltados ao cidadão, aos ad-
vogados, magistrados e servidores estão 
reunidos em um menu localizado na late-
ral direita da página, enquanto o acesso 
às unidades especiais da Justiça Federal 
(corregedorias, ouvidorias, JEFs, Esco-
la da Magistratura e Centro de Estudos 
Judiciários) estão disponíveis no canto 
superior esquerdo.

Logo abaixo deste menu, permaneceu 
o mapa ilustrativo do Brasil dividido pe-
las cinco regiões da Justiça Federal, que 
também dá acesso a cada um dos cinco 
portais dos TRFs. Na parte central do site 
ficam as notícias de toda a JF e na bor-
da inferior da página mais cinco menus: 
Centro Cultural Justiça Federal, Comuni-
cação Social (acesso aos programas de 
rádio e TV, publicações e links úteis), Es-
tratégia e Gestão (planejamento estraté-
gico, metas nacionais do CNJ, processos 
de trabalho, etc.), Educação Corporativa 
e Concursos (magistrados, servidores, 
estagiários e voluntários).

Solicitação de bens
A SEPAT informa que o perí-

odo de solicitações de bens de 
2013 se encerra no próximo dia 
31. Os pedidos devem ser justifi-
cados e encaminhados à SEPAT, 
via e-mail ou ofício.

Periódicos
da Biblioteca

O periódico abaixo se encontra dis-
ponível na biblioteca deste fórum. A 
leitura dos artigos pode ser solicitada 
por meio do ramal n. 2606.

Revista dos Tribunais n. 920 
(jun/2012). Sumário: • Aproveita-
mento de recursos 
hídricos em terras in-
dígenas – Análise da 
adequada aplicação 
do art. 231, § 3.º, da 
CF – Edis Milaré; • O 
Judiciário e o terroris-
mo climático – José 
Renato Nalini; • Direi-
to de família e colisão 
de direitos fundamentais – Paulo Lobo; 
• O prazo prescricional nas ações in-
denizatórias por violação (descumpri-
mento) de contrato – Guilherme Borba 
Vianna; • Controle de constitucionali-
dade. Evolução brasileira determinada 
pela falta de stare decisis – José Levi 
Mello do Amaral Júnior; • O direito de 
voto das ações empenhadas e penho-
radas – Fábio Ulhoa Coelho; • A jus-
tiça política em John Rawls – Newton 
de Oliveira Lima e Carlos Dantas; • A 
declaração de inconvencionalidade da 
Lei de Anistia brasileira pela Corte In-
teramericana de Direitos Humanos no 
Caso Gomes Lund e outros vs. Brasil 
(Guerrilha do Araguaia) – Deo Campos 
Dutra e Sílvia Maria da Silveira Lourei-
ro; • A “menor elegibilidade” da prisão 
(less eligibility) – Luiz Flávio Gomes; 
• Da legitimidade da Defensoria Pú-
blica para propor ação civil pública – 
Carlos José Cordeiro e Josiane  Araújo 
Gomes; • La última Reforma Laboral 
em España: comentario de urgencia 
al Real Dec.-ley 3/2012, de 10 de 
febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral – Tomas 
Sala Franco; • Das recentes ilegalida-
des criadas pela Receita Federal do 
Brasil em prol de obstaculizar o direito 
ao crédito presumido instituído pela 
Lei 9.363/1996: desrespeito ao ato 
jurídico perfeito e demais garantias 
constitucionais e infraconstitucionais 
– Juarez Casagrande, Edilson Jair Ca-
sagrande e Sarah Viana Veloso.


