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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes

Hoje: Rossana Paulino Izac Leite 
(NUBES), Milena Vinhas da Silva 
(Turec), Heverton de Jesus Paiva 
(Barreiras), Luma Motta Fernandes 
(Vitória da Conquista).

Amanhã: Diego Almeida Nascimen-
to (16ª Vara).
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Magistrados pioneiros são homenageados em 
comemoração aos 50 anos da Justiça Federal

Arte: Raul Cabral/Ascom

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) realizou na última segunda-
-feira, dia 7 de agosto, sessão solene 
em homenagem aos primeiros juízes 
federais investidos no cargo há 50 
anos, após a reinstalação da Justiça 
Federal de primeira instância.

O evento contou com a partici-
pação do presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região, desem-
bargador federal Hilton Queiroz, que 
compôs a mesa da cerimônia, ocor-
rida na sede do CJF, em Brasília/DF.

Também compuseram a mesa de 
honra a presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) e do CJF, mi-
nistra Laurita Vaz; o presidente do 
Superior Tribunal Militar (STM), mi-
nistro José Coêlho Ferreira; a advo-
gada-geral da União, ministra Gra-
ce Mendonça; o vice-presidente do 
STJ e do CJF, Humberto Martins; o 
corregedor nacional de Justiça, mi-
nistro Otávio de Noronha; o correge-
dor-geral da Justiça Federal e dire-
tor do Centro de Estudos Judiciários 
do CJF, ministro Mauro Campbell; o 
presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), juiz fede-
ral Roberto Veloso, e o secretário-
-geral adjunto do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Ibaneis Rocha.

A solenidade foi aberta pela pre-
sidente do CJF, que destacou a emo-
ção de poder homenagear membros 
da Justiça Federal que corajosamente 
desbravaram e inovaram, em muitos 
sentidos, ao serem pioneiros de um 
trabalho que ressurgiu em 1967.

Em seguida, o presidente da 
Ajufe, que já fez parte da Primeira 
Região, ressaltou a importância da 
Justiça Federal de primeira instân-
cia e se disse honrado pela oportu-
nidade de fazer parte da cerimônia.

“Os nobres magistrados foram 
verdadeiros heróis desbravadores. 
Receberam a missão de instalar e 
fazer funcionar a primeira instância 
da Justiça Federal, ainda sem estru-
tura adequada, com quadro de pes-
soal reduzido e recursos limitados.

Se hoje nossa valorosa institui-
ção desfruta de inegável prestígio, 
devemos prestar efusivos agrade-
cimentos aos 71 juízes federais 
pioneiros que, desde o início, não 
mediram esforços para engrande-
cer a Justiça Brasileira”, afirmou a 
presidente do CJF, ministra Laurita 
Vaz, lembrando que, atualmente, 
a Justiça Federal conta com apro-
ximadamente 1.700 juízes federais 
em seus quadros.

Homenagens – Os juízes homena-
geados foram magistrados nomeados 
depois da edição do Ato Institucional 
nº 2, de 27 de outubro de 1965, re-
gulamentado em seguida pela Lei nº 
5.010, de 30 de maio de 1966, que 
determinou a instalação do Conse-
lho da Justiça Federal, integrado por 
membros do extinto Tribunal Federal 
de Recursos. Durante a homena-

gem, foram destacados os 71 nomes 
dos juízes federais empossados em 
1967, sendo apresentados os seus 
perfis e trajetórias profissionais, com 
especial consideração aos magistra-
dos já falecidos.

Os homenageados presentes na 
cerimônia receberam placa institu-
cional em reconhecimento aos rele-
vantes serviços prestados, além de 
uma publicação alusiva à solenida-
de contendo dados biográficos, foto-
grafias e os termos de posse à época 
da reinstalação da Justiça Federal. 
A coletânea de registros foi elabo-
rada pelo CJF com a colaboração 
dos Tribunais Regionais Federais. A 
entrega das honrarias foi realizada 
pela presidente e pelo vice-presi-
dente do CJF.

Ainda na ocasião, foi convidado 
a fazer um pronunciamento, repre-
sentando os magistrados homenage-
ados, o ministro aposentado do Su-
premo Tribunal Federal (STF) Carlos 
Mário da Silva Velloso, cuja primeira 
lotação foi na Justiça Federal de Mi-
nas Gerais. Por fim, a ministra Lauri-
ta Vaz encerrou o evento agradecen-
do a todos pela participação.

Fonte: TRF1

Os servidores Gésner Braga e Lu-
zineide Oliveira, ambos da DIREF, re-
presentaram a Justiça Federal no IX 
Festival Vozes na Chapada, encontro 
de corais que aconteceu no município 
de Mucugê, interior da Bahia, entre os 
dias 3 e 5 deste mês. Este é o terceiro 
ano consecutivo que a instituição é re-
presentada no evento.

Eles compõem o Grupo Cantaro-
lando, mantido pela Associação dos 
Servidores da Justiça Federal na Bahia 

IX Festival Vozes na Chapada

– ASSERJUF e pelo Sindicato dos Tra-
balhadores do Poder Judiciário Fede-
ral na Bahia – SINDJUFE, e acompa-
nharam o Coral CBPM, composto por 
servidores da Companhia Baiana de 
Pesquisa Mineral, ambos regidos pelo 
maestro Edvã Barbosa.

Ao longo de três dias, apresentaram 
as músicas Alegria Alegria, Ave Maria 
do Morro, Chame Gente, Girassol, Mi-
nha Canção, Rosa Morena, Sozinho e 
Tarde em Itapuã.

TRF1 inicia campanha 
para uso adequado do 
mobiliário e inventário

Pés em cima da mesa, comida pró-
xima do computador, móveis tortos por 
excesso de peso, gaveteiros lotados de 
itens e papéis abarrotados.

Esses são apenas alguns exemplos 
de situações, provocadas por maus há-
bitos, que podem danificar os móveis 
utilizados no ambiente de trabalho.

Pensando nisso, o Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região (TRF1) dá 
início à campanha para o uso adequa-
do do mobiliário, que objetiva ampliar 
a conscientização de todo o corpo fun-
cional do órgão sobre a importância de 
preservar o patrimônio público.

A ideia é envolver todos, em clima 
de cooperação mútua, para incentivar 
a conservação de bens que, de forma 
indireta, também pertencem a esses 
colaboradores.

As ações serão divididas em série 
de vídeos explicativos e e-mails com 
informações sobre a melhor forma 
de usar o mobiliário e de garantir o 
cuidado com atitudes simples e efica-
zes. Banners e informativos especiais 
serão disponibilizados em pontos es-
tratégicos do órgão para facilitar a vi-
sualização.

Fonte: TRF1


