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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Juíza Federal Dayana Bião de 
Souza Moinhos Muniz (9ª Vara), Môni-
ca Salgueiro de Melo Sarpa (4ª Vara), 
Teresa de Jesus Leitão (NUCJU), Flávio 
Ribeiro Bello (Campo Formoso) e Re-
beca Bárbara Guimarães de Melo (15ª 
Vara). Amanhã: Marcelo Silva Athayde 
(Vitória da Conquista), Verônica Gon-
çalves de Lima (Barreiras) e Maria Das 
Graças Oliveira (CS Gestão & Serviço).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, revi-
são, fotos, distribuição e impressão Luiz Gou-
lart - SECOS. Diagramação: SETEDI. Estagiário 
de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 26 
exemplares. Edição eletrônica encaminhada para 
mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-
2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Gui-
marães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.
jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Alertar para o cuidado e o uso inteli-
gente das informações corporativas. Essa 
é a finalidade da palestra “Conscientiza-
ção em Segurança da Informação - im-
pactos e riscos na Administração Públi-
ca”, promovida hoje (05) pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justi-
ça Federal (CEJ/CJF), das 16h30 às 18h, 
no auditório externo do CJF. O evento será 
transmitido pela internet para os Tribunais 
Regionais Federais e Seções Judiciárias, 
por meio do canal do órgão no Youtube: 
www.youtube.com/cjf.

Segundo o secretário de Tecnologia 
da Informação (STI), Lucio Melre, o Con-
selho possui uma política de segurança 
da informação composta por uma série 
de documentos que estabelecem princí-
pios e diretrizes do uso consciente e se-
guro das informações, que tem o intuito 
de proteger os dados que tramitam pela 
Justiça Federal, mas também de proteger 
os servidores que produzem e acessam 
esses dados, público-alvo do evento.

“O Tribunal de Contas da União e as 
unidades de controle interno do CJF e da 
Justiça Federal têm realizado inspeções 
e auditorias recentes, e, um dos pontos 

Segurança da informação é tema
de palestra para servidores

da Justiça Federal

Campanha contra
o glaucoma

O Núcleo de Bem Estar Social – NU-
BES e a Clínica Oftalmológica Oftalmoca-
re realizam hoje (05) e amanhã (06) uma 
campanha de promoção de saúde ocular, 
no foyer do Fórum Teixeira de Freitas.

A campanha consiste em um ação 
educativa de prevenção e combate ao 
glaucoma, inclusive com a realização de 
exames preventivos. O glaucoma é uma 
das principais causas de cegueira no Bra-
sil e no mundo.

Com o objetivo de promover o diálogo entre indígenas Tupi-
nambás e agricultores, a coordenadora do Sistema de Concilia-
ção da Justiça Federal da 1ª Região (Sistcon), desembargadora 
federal Maria do Carmo Cardoso, participou, no último dia 26, 
juntamente com o juiz federal Lincoln Pinheiro Costa, da Sub-
seção Judiciária de Ihéus, de encontro realizado na sede da 
Subseccional.

O objetivo foi buscar soluções para o conflito motivado pela 
demarcação da terra indígena Tupinambá de Olivença, localiza-
da na fronteira dos municípios de Buerarema, Ilhéus e Una, no 
sul do estado da Bahia.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 29/10/15

Sexta Jurídica
debate competências 

da Justiça Federal
A Universidade Corporativa da Justiça 

Federal da 1ª Região (Unicorp) e a Seção 
Judiciária do Amazonas promovem ama-
nhã (06), às 15h (horário de Brasília), 
mais uma edição da Sexta Jurídica, com 
a apresentação da palestra “Competên-
cias da Justiça Federal”, a ser ministra-
da pelo juiz federal Márcio André Lopes 
Cavalcante. A transmissão por video-
conferência em Salvador acontecerá na 
sala de treinamento do Fórum Teixeira de 
Freitas, às 14h (horário local).

O magistrado é titular da Turma Re-
cursal das Subseções de Amazonas e Ro-
raima. Foi defensor público, promotor de 
justiça e procurador do Estado. É espe-
cialista em Direito Processual Civil pelo 
CIESA e professor da Escola Superior da 
Magistratura do Amazonas, da Escola 
Superior do TCE/AM, da Escola Superior 
da Advocacia Pública da PGE/AM. Tam-
bém é autor de obras jurídicas e editor do 
blog Dizer o Direito.

As sextas jurídicas consistem em 
oportunidade para o aprimoramento e 
atualização jurídica de magistrados e 
servidores em diversos ramos do Direito, 
contribuindo para a realização das ativi-
dades diárias.

CEJ promove curso a 
distância sobre Direito 

Previdenciário
O Centro de Estudos Judiciários do 

Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
realiza, de 16 de novembro a 4 de de-
zembro, o Curso Básico de Direito Previ-
denciário, na modalidade de educação a 
distância, por meio da plataforma Moo-
dle. A atividade é voltada para servido-
res da Justiça Federal que lidam com a 
matéria. 

A ação educacional tem como objeti-
vo proporcionar noções básicas sobre o 
Direito Previdenciário, para o desenvolvi-
mento de tarefas de auxílio aos magis-
trados lotados em unidades jurisdicionais 
com competência previdenciária. Serão 
abertas duas turmas de 75 participan-
tes cada. As inscrições estão abertas até 
o dia 8 de novembro, pelo site do CJF 
(www.cjf.jus.br/eventos). 

Em cada módulo, serão disponibili-
zados textos teóricos sobre os temas da 
unidade, bem como indicados materiais 
complementares. Além disso, a metodo-
logia do curso também inclui a utiliza-
ção de estudos de caso para desenvolver 
competências relacionadas à confecção 
de minutas. Os instrutores serão os juízes 
federais Daniel Machado da Rocha (Rio 
Grande do Sul) e José Antonio Savaris 
(Paraná).

Sistcon e Subseção de Ilhéus promovem 
diálogo entre indígenas e agricultores

observados é a falta de conhecimento 
dos servidores sobre suas responsabili-
dades relacionadas à governança de tec-
nologia da informação. Essa palestra faz 
parte de um programa que pretendemos 
realizar e que trará ao Conselho, com 
certa frequência, experts para tratar de 
assuntos de interesse geral”, anunciou o 
secretário da STI.

Os palestrantes serão: o auditor fe-
deral de Controle Externo do Tribunal 
de Contas da União (TCU), Daniel Jezi-
ni Netto, que é graduado em Ciência da 
Computação pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), com MBA em 
Gerência de Operações de Energia (Ce-
fet-RJ); e o também auditor federal de 
Controle Externo e diretor da 2ª Diretoria 
de Fiscalização de Governança de TI da 
Secretaria de Fiscalização de Tecnologia 
da Informação do TCU, Márcio Rodrigo 
Braz, que é mestre em Informática pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Aos participantes que obtiverem fre-
quência integral, totalizando duas horas, 
serão expedidos certificados pelo CEJ/
CJF. Além disso, ao final da palestra, 
será aplicada avaliação de reação que 
fornecerá subsídios para aperfeiçoamen-
to das próximas palestras. Os interessa-
dos em participar devem acessar, até às 
14h do dia 5 de novembro, o link https://
www2.jf.jus.br/phpdoc/pages/sen/INSC.
php?cod_curso=673 para preencher o 
formulário de inscrição.


