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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ingrid Annayna Felix da Silva 

(Campo Formoso) e Valterlita Espírito 
Santo (NUCOD). 

Amanhã: Geisa Moura Costa (Turma 
Recursal), Fábio Santana de Jesus (6ª 
Vara), Vanessa Camargo Machado de 
Brito e Zilma Aparecida Ribeiro Rocha 
(ambas da 22ª Vara), Nélio Leal Vi-
las Boas e Marina Ribeiro Nascimento 
(ambos do NUCJU). 

Domingo: Ailton Schramm de Rocha, 
juiz federal da Turma Recursal, Cristia-
ne Silva Chagas (6ª Vara), Adilson José 
Lisboa Dias Coelho (10ª Vara), Maria de 
Lourdes Santos Magalhães (23ª Vara), 
Danielle Cruz Freire de Carvalho (Itabu-
na), Francisco Gilson Duarte Kumamoto 
Segundo (NUCJU) e Joseane Mara Cruz 
Amor Divino (Turma Recursal). 

Segunda-feira: Ester Maria Correia 
Madureira (Vitória da Conquista), Mar-
cus Vinicius Souza Soares (12ª Vara), 
Mirelly Savily da Costa Leite (Juazeiro) 
e Tenisson de Oliveira Romano (NUASG).

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia Tourinjo Scarpa, diretora do Foro da Seção Judi-
ciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribui-
ção, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. 
Revisão: Márcia Magalhães. Estagiária de Jornalismo: 
Isabel Portela. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrôni-
ca encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.
jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

 AMB disponibiliza 
cartilha online sobre 

Reforma da Previdência
A Associação dos Magistrados Brasilei-

ros disponibilizou no hotsite da entidade 
(www.amb.com.br/previdencia), uma car-
tilha sobre a Reforma da Previdência, ela-
borada com o objetivo de informar os ma-
gistrados a respeito do assunto e inteirá-los 
da atual situação previdenciária no País.

No hotsite, há informações da tramita-
ção da PEC 287/2016, que trata da Refor-
ma, além de abas com emendas defendidas 
pela AMB, vídeos sobre principais detalhes 
envolvidos no projeto e um fórum para bus-
ca de dados relacionados à Previdência So-
cial que contará com equipe de plantão para 
responder a dúvidas ou sugestões.

Instituto oferece 
desconto em cursos 
para peritos da JF

O Instituto de Estudos Previdenciários 
(IEPREV) disponibiliza aos peritos atuan-
tes na Justiça Federal 25% de desconto 
em qualquer curso oferecido no ambiente 
virtual, bem como na Pós-Graduação de 
Perícia Médica Previdenciária e Trabalhis-
ta, disponível no site da instituição (www.
ieprev.com.br). Interessados devem enviar 
e-mail para o endereço vendas@ierprev.
com.br informando curso ou pós-gradua-
ção pretendida, além de o local de atuação.

O curso de pós-graduação terá início 
neste mês e as inscrições devem ser feitas 
até o dia 24. Ficará disponível ainda aos 
peritos o desconto de 25% nas 31 capa-
citações on-line com as temáticas: “Dis-
tribuição dinâmica do ônus da prova no 
processo previdenciário”, “Analisando as 
provas da atividade especial”, “Recursos 
nos Juizados Especiais Federais”, “Proces-
so Judicial Previdenciário”, entre outras.

 Lançada 2ª Edição do Prêmio 
Ajufe: Boas Práticas

A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil lançou a segunda edição do Prêmio 
Ajufe: Boas Práticas. A premiação tem o 
objetivo de reconhecer ações exitosas no 
âmbito dos trabalhos da Justiça Fede-
ral. Magistrados, servidores, advogados, 
membros do Ministério Público e estudan-
tes universitários de graduação podem se 
inscrever enviando e-mail para o endereço 
premio@ajufe.org.br até o dia 5 de maio.

No e-mail de inscrição 
os interessados deverão 
preencher a ficha de ins-
crição com os dados pes-
soais do(s) autor(es) da 
prática, tais como nome, 
RG, telefone (fixo e celu-
lar), e-mail, cargo/curso 
universitário, órgão de 
atuação e cidade/UF. Já 
na síntese da prática de-
vem constar: título, cate-
goria e descrição da práti-
ca em texto de até 4.000 
caracteres. 

Na descrição são ne-
cessárias as seguintes es-
pecificações: período de 

atividade da prática e principais objetivos; 
principal inovação; recursos e instrumentos 
utilizados; existência (ou não) de parceria 
com alguma instituição ou entidade; valo-
res gastos para a implementação; se houve 
(ou não) propagação da prática para outra 
unidade ou setor do judiciário e se contri-
buiu para o aperfeiçoamento da Justiça.

Fotos e links de vídeo (se houver) rela-
cionados à prática podem ser encaminha-
dos com a ficha de inscrição. Uma vez feita 
a inscrição, será encaminhado ao inscrito 
um número de protocolo.

O prêmio tem quatro categorias: Boas 
práticas dos magistrados na Justiça Fede-
ral, Boas práticas dos servidores na Justi-
ça Federal, Boas práticas para a eficiência 
da Justiça Federal e Sugestões de estu-
dantes universitários de graduação para 
Boas Práticas para a Justiça Federal. O 
resultado final está previsto para ser divul-
gado no dia 26 de maio.

Fonte:  AJUFE

CNJ amplia rol de 
quem pode atuar como 
conciliador de Justiça

Estudantes de ensino superior podem 
atuar como conciliadores judiciais, desde 
que capacitados como determina a Resolu-
ção n. 125 do CNJ, ou supervisionados por 
professores capacitados como instrutores. 
Os conselheiros do CNJ entenderam que a 
exigência do curso superior se aplica somen-
te aos instrutores e mediadores judiciais.

O conselheiro Rogério Nascimento le-
vou em consideração um parecer, elabora-
do pela Comissão Permanente de Acesso à 
Justiça do CNJ, que fixou o entendimento 
de que a obrigatoriedade dos dois anos de 
formação não se aplica ao instituto da con-
ciliação, tal como acontece na mediação.

Estudantes que não realizaram curso 
de conciliação não podem atuar como con-
ciliadores judiciais sem supervisão de um 
professor capacitado. Segundo o parecer 
da comissão devem ser incentivadas as 
parcerias entre faculdades e Centros Judi-
ciários de Solução de Conflitos, a presta-
ção de serviços de mediação e conciliação 
em escritórios-modelo, o oferecimento de 
disciplina específica sobre meios consen-
suais aos alunos, entre tantas outras boas 
práticas que já ocorrem em algumas loca-
lidades.

Fonte: CNJ

Inscrições abertas 
para dois novos cursos

Estarão abertas até dia 20/3, as pré-
-inscrições para os cursos  “Tramitação 
Processual Civil”  e “Apontamentos para o 
Novo CPC – Fase do Conhecimento”.

A carga horária de ambos é de 20 ho-
ras e as pré-inscrições serão realizadas 
pelo portal do TRF1.

O período de realização do primeiro 
curso é de 5/4 a 28/4. O segundo cur-
so  ocorrerá de 17/4 a 12/5. Há 36 va-
gas para a Seccional da Bahia em cada 
um. Informações por meio do telefone (61) 
3410-3944/3938.

ASSERJUF oferece descontos 
em mais de 200 convênios

Associados da ASSERJUF têm à sua disposição mais de 200 opções de convênios com 
variados tipos de descontos. 

Entre os muitos cursos conveniados, destacam-se: LFG (25% para associados e 10% 
para dependentes); Núcleo de Estudos Junguianos (10%); Goethe Institut (10% em curso 
de Alemão); DIGINET Curso de Informática (40%); Cultura Inglesa (10% a 15%); CCAA 
(45% sobre tabela básica); CONECT Idiomas (10% a 30% em todos os cursos de espa-
nhol ou inglês); ACBEU (10% a 15%); ÍMPAR (10% em cursos para concursos); CEJUS-
-Centro de Estudos Jurídicos (15%); Planet English (10% em Inglês); ACERTE Concursos 
(10 a 15%); Caballeros de Santiago: (20% em curso de Espanhol).

Acesse o endereço http://www.asserjuf.org.br/novo/convenios/ e confira.

Seleção para Supervisor 
de Relacionamento 
da Funpresp-Jud

A Funpresp-Jud realiza um novo proces-
so seletivo nacional para cadastro de reser-
va de empregado em comissão.

Profissional com qualquer curso supe-
rior reconhecido pelo MEC, com no mínimo 
2 anos de experiência comprovada na área 
de negociação e relacionamento com públi-
co, preferencialmente em previdência com-
plementar, seguros ou planos de saúde.

O cargo é Supervisor de Relaciona-
mento e Atendimento, com salário de R$ 
6.483,69 para 40 horas semanais com 
regime de dedicação integral. Para o servi-
dor público, nesse valor está incluída a re-
muneração bruta do cargo efetivo, podendo 
optar pela remuneração acrescida de 60% 
do valor estipulado para o emprego em co-
missão ou da diferença entre o valor fixado 
para o respectivo emprego em comissão e a 
remuneração de seu cargo efetivo.

 Acesse o site e conheça o edital: www.
funprespjud.com.br/processo-seletivo-pa-
ra-supervisor-de-relacionamento-e-atendi-
mento-da-funpresp-jud/


