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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Wendell Tolentino (NUCJU), 
Emanoel Barros (Campo Formoso) e 
Márcio Menezes  (21ª Vara). Amanhã: 
Dr. Pompeu de Sousa Brasil, juiz fe-
deral da 3ª Vara, Isabela Santana dos 
Santos  (16ª Vara), Pedro Americo An-
drade  (NUCJU) e Rita Auxiliadora Mi-
randa (DIREF). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. 
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Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulys-
ses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. Site: 
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A supervisora da Biblioteca da nossa 
Seção Judiciária, Luzineide Araújo de Oli-
veira, participou do I Fórum de Memória do 
Judiciário do Norte-Nordeste nos dias 28, 
29 e 30 de abril, evento organizado, coor-
denado e realizado pelo Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, TRE daquele Estado, TRF 

e Seção Judiciária, ambos da 5ª Região, e 
o TRT da 6ª Região, realizado na Escola de 
Magistratura Federal de Recife.

Naquele Fórum foi discutida a forma-
ção de uma rede de museus e centros de 
memória do Judiciário, das Regiões Norte-
-Nordeste, no intuito de trocar experiências 
e contribuir para o fortalecimento das ações 
desenvolvidas pelos órgãos guardiões da 
memória do Judiciário das duas regiões, 
concernentes às atividades de preservação, 
acesso, fomento e divulgação dos acervos 
e suas relações com a sociedade.

Os servidores e profissionais que par-
ticiparam do evento e atuam no campo 
dos museus e dos centros de memória 
do Poder Judiciário ficaram esperançosos 
com o evento, pois o Fórum abordou te-
mas de grande interesse para magistra-
dos e servidores que se preocupam com 
a história e preservação da memória do 
Poder Judiciário do Norte-Nordeste. 

Luzineide Oliveira opina que é neces-
sário esse intercâmbio de experiências 
entre os profissionais que atuam nos mu-
seus e centros de memória vinculados ao 
Poder Judiciário no Brasil, pois estimula 
a implantação de ações sistêmicas e de 

Seccional da Bahia presente em fóruns 
nacionais sobre memória do Judiciário

colaboração mútua no que diz respeito à 
preservação e à promoção da memória/
história do judiciário brasileiro.

A supervisora da Biblioteca acredi-
ta que após a realização desse Fórum, 
brevemente haverá a construção de uma 
rede virtual que integrará os memoriais 
do Poder Judiciário do Norte-Nordeste 
pois, ao final, foi elaborada uma carta de 
intenções enviada aos órgãos competen-
tes para criar efetivamente uma rede en-
tre eles, que proporcionará melhor divul-
gação dos trabalhos de preservação da 
memória do Judiciário Norte-Nordeste.

Ainda com relação à política de Me-
moriais do Poder Judiciário, no ano pas-
sado, entre os dias 14 e 18 de outubro, 
Luzineide participou do 2º Seminário Na-
cional de Museus e Centros de Memória 
do Poder Judiciário, promovido pelo TRF 
da 2ª Região e o Centro Cultural Justiça 
Federal – CCJF, no Rio de Janeiro, even-
to que teve uma abrangência maior, pois 
pretende construir uma rede que integra-
rá os memoriais de todo o Poder Judi-
ciário, promovendo uma padronização 
quanto à identificação e o tratamento dos 
acervos históricos em nível nacional.

Código de Conduta 
da Justiça Federal

Desde 2011, o CJF utiliza o Código 
de Conduta para servidores e gestores da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus, instituído 
pela Resolução 147. O intuito é orientar o 
comportamento dos servidores e gestores, 
de modo que as ações empreendidas pelo 
CJF e pelas instituições da Justiça Federal 
apresentem uniformidade no atendimento 
das missões institucionais e estejam aptas 
a espelhar ética e probidade. 

O Código estabelece a conduta acer-
ca de preconceito, discriminação, assédio 
ou abuso de poder, sigilo de informações, 
uso de sistemas eletrônicos, atendimento 
à imprensa, zelo pelo patrimônio público, 
publicidade de atos, falhas administrati-
vas e responsabilidade socioambiental. A 
conduta deverá ser pautada pelos princí-
pios da integridade, lisura, transparência, 
respeito e moralidade.

Acesse a íntegra do Código de Con-
duta no endereço: www.cjf.jus.br/cjf/cjf/
codigo-de-conduta.

Sistema e-Orçamento 
é implantado no TRF1 
e Seções Judiciárias
Com o objetivo de aumentar a eficiên-

cia na execução orçamentária do TRF1 e 
de suas seções jurisdicionadas, foi institu-
ído o e-Orçamento – Sistema de Controle 
da Execução Orçamentária, integrante do 
e-Admin – Sistema de Gestão Adminis-
trativa Integrada. O sistema destina-se ao 
acompanhamento e controle da execução 
orçamentária da Primeira Região.

O e-Orçamento será utilizado por to-
das as unidades para as quais são desti-
nados créditos do orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social da União, sob a su-
pervisão da Secretaria de Planejamento 
Orçamentário e Financeiro do Tribunal – 
gestora do sistema e responsável por sua 
implantação eletrônica, bem como pelo 
treinamento e orientação do pessoal res-
ponsável por sua utilização.

Mais detalhes na Portaria Presi/Secor 
141, no Boletim de Serviço de 6 de maio.

II Congresso Baiano da ABMCJ/BA
O II Congresso Baiano da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica  

reunirá nomes importantes como a ex-ministra do STJ Eliana Calmon, a desembarga-
dora federal Neuza Maria Alves, os juízes Rodolfo Pamplona, Mônica Aguiar e Pablo 
Stolze, o tributarista Edvaldo Brito, o presidente da OAB-Seção Bahia, Luiz Viana 
Queiroz, entre outras autoridades. 

Os palestrantes debaterão diversos temas como: “A Reforma do CPC nas Ações 
de Família, A Responsabilidade Civil nos Sites de Relacionamento , A Alienação 
Parental e as suas Consequências Nefastas, Os JEFs e as Propostas de Extinção da 
Competência Delegada à Justiça Federal, A Mulher e a Administração Pública, A 
Multiparentalidade e seus Reflexos” e muitos outros.

Mais informações no site www.abmcjba.com.

Mensagem
aos associados
do Pro-Social

O Tribunal está sob nova adminis-
tração desde 25 de abril, quando as-
sumimos a Presidência da maior Corte 
Regional Federal do país. Consciente da 
grande responsabilidade que abraça-
mos e também dos desafios que temos 
pela frente, dirijo-me a cada um dos 
senhores para firmar o compromisso 
desta Administração com a total trans-
parência de suas ações. Neste período 
de dois anos, empenharemos todos os 
nossos esforços para dar sempre uma 
resposta e corresponder aos legítimos 
anseios de magistrados, servidores e 
colaboradores da Justiça Federal.

Entre tais anseios, a preocupação 
dos beneficiários com a situação do 
nosso Programa de Assistência, o Pro-
-Social, merece importante destaque 
e vai ao encontro de uma de nossas 
prioridades – a manutenção da saúde 
financeira do Programa – e, com isso, 
levar tranquilidade ao corpo funcional 
e seus familiares. Para tanto, já está 
em andamento um levantamento da 
situação do Pro-Social – conduzido por 
experientes servidores do Tribunal, que 
também são beneficiários diretamente 
interessados –, o qual será amplamen-
te divulgado por meio de todos os ca-
nais de comunicação disponíveis no 
TRF1, esclarecendo todas as dúvidas, 
de modo que o corpo funcional possa 
ter conhecimento prévio das medidas 
que forem definidas para eventual sa-
neamento das contas do Programa.

Com o objetivo de aumentar a efi-
ciência na execução orçamentária do 
TRF1 e de suas seções jurisdicionadas, 
foi instituído o e-Orçamento – Sistema 
de Controle da Execução Orçamentá-
ria, integrante do e-Admin. O sistema 
destina-se ao acompanhamento e con-
trole da execução orçamentária da Pri-
meira Região.

O e-Orçamento será utilizado por 
todas as unidades para as quais são 
destinados créditos do orçamento Fis-
cal e da Seguridade Social da União, 
sob a supervisão da Secretaria de Pla-
nejamento Orçamentário e Financeiro 
do Tribunal – gestora do sistema e 
responsável por sua implantação ele-
trônica, bem como pelo treinamento e 
orientação do pessoal responsável por 
sua utilização.

Desembargador Federal
Cândido Ribeiro – Presidente


