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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcelo Silva Athayde (Vitória da 
Conquista), Verônica Gonçalves de Lima 
(Barreiras) e Maria Das Graças Oliveira 
(CS Gestão & Serviço). Amanhã: Lissan-
dra Rego Trocoli de Azevedo (13ª Vara), 
Manoel dos Santos Filho (NUCRE), 
Wladimir Saldanha dos Santos (NU-
CJU), Eduardo Sena Farias (Teixeira de 
Freitas), Samuel Martins de Souza (Ire-
cê), Gabriel Victor Lima Barreto (Turma 
Recursal), Giliana Nascimento Da Silva 
(CS Gestão & Serviço), Carlos Roberto 
Almeida dos Santos (VIPAC), Christian 
Monteiro de Almeida Lins, Bárbara Rha-
mana Meira Santos Pereira e Carlos An-
dré Lemos Mota (ambos de Eunápolis). 
Domingo: Cláudio Henrique Santos de 
Oliveira (Biblioteca), Daniela Sousa da 
Silva Matos (Turma Recursal), Elisabeth 
Teixeira Paes de Carvalho (24ª Vara) e 
Vanessa Suzart de Oliveira (7ª Vara).

Parabéns!!!
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Último dia de campanha 
contra glaucoma

O Núcleo de Bem Estar Social – NUBES 
e a Clínica Oftalmológica Oftalmocare rea-
lizam até hoje (06) uma campanha de pro-
moção de saúde ocular, no foyer do Fórum 
Teixeira de Freitas. A campanha consiste 
em uma ação educativa de prevenção e 
combate ao glaucoma, inclusive com a rea-
lização de exames preventivos. O glaucoma 
é uma das principais causas de cegueira no 
Brasil e no mundo.

“Competências da 
Justiça Federal” é tema 
de videoconferência hoje

O juiz federal Márcio André Lopes Ca-
valcante apresentará hoje (06) a palestra 
“Competências da Justiça Federal”, que 
será transmitida por videoconferência a 
esta Seccional, às 14h (horário local), na 
sala de treinamento do Fórum Teixeira de 
Freitas, em Salvador.

O evento faz parte do projeto Sexta Ju-
rídica e é uma iniciativa da Universidade 
Corporativa da Justiça Federal da 1ª Re-
gião (Unicorp) e da Seção Judiciária do 
Amazonas.

O magistrado é titular da Turma Recur-
sal das Subseções de Amazonas e Roraima. 
Foi defensor público, promotor de justiça 
e procurador do Estado. É especialista em 
Direito Processual Civil pelo CIESA e profes-
sor da Escola Superior da Magistratura do 
Amazonas, da Escola Superior do TCE/AM, 
da Escola Superior da Advocacia Pública da 
PGE/AM. Também é autor de obras jurídicas 
e editor do blog Dizer o Direito.

A Associação dos Juízes Federais do Bra-
sil (Ajufe) se diz ressentida com a demora de 
medidas que permitam a reestruturação da 
segunda instância da Justiça Federal Brasi-
leira. A instituição reclama especificamente 
da longa espera para que seja analisada a 
ação direta de inconstitucionalidade  (ADI) 
que irá definir o futuro de pautas sobre au-
mento do número de tribunais regionais fe-
derais e a expansão dos já existentes.

A posição da Ajufe foi manifestada por 
meio da Carta de Foz do Iguaçu, documen-
to elaborado durante o 32º Encontro Na-
cional da entidade, que teve a cidade pa-
ranaense como sede. Para a associação, a 
ADI deve ser votada com “urgência”, pois a 
relação entre a magistratura federal e o Po-
der Legislativo vem se “desgastando diante 
da indefinição”.

Longo percurso

Dois anos se passaram desde que foi 
aprovada a instalação de novos tribunais re-
gionais federais no país. A Emenda Constitu-
cional 73/2013 tratava da criação dos TRFs 
da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões, com sedes em 
Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus.

Juízes federais reclamam de demora
de julgamento de ADI sobre novos TRFs

Aprovada pelo Congresso Nacional, a nor-
ma foi suspensa graças a uma liminar do en-
tão ministro Joaquim Barbosa, do Supremo 
Tribunal Federal, atendendo a um pedido da 
Associação Nacional de Procuradores Fede-
rais (Anpaf) contra a criação dos tribunais.

Leia abaixo a carta na íntegra:

Carta de Foz do Iguaçu

Os magistrados federais do Brasil, reu-
nidos no XXXII Encontro Nacional da Aju-
fe, em Foz do Iguaçu, Paraná, apresentam 
à sociedade a Carta de Foz do Iguaçu.

No ano em que a Justiça Federal ce-
lebra os seus 125 anos de instalação, os 
magistrados federais prosseguem protago-
nizando decisões relevantes para o país, 
nas mais diversas matérias. Consolidando-
-se a Justiça Federal como um dos pilares 
fundamentais da democracia brasileira, 
torna-se também depositária de gran-
des expectativas. A confiança em dias 
melhores para todos os brasileiros passa 
necessariamente por uma prestação ju-
risdicional técnica e independente, o que 
aumenta a nossa responsabilidade para 
com cada cidadão em particular, bem 
como perante a sociedade em geral.

Em que pese o momento econômico 
conturbado e as crises de diversas ordens 
enfrentadas neste ano, a Ajufe tem contri-
buído com a apresentação de propostas po-
sitivas, que impactam positivamente o con-
junto da sociedade e visam à melhoria dos 
serviços judiciais, à efetividade da jurisdi-
ção criminal e ao combate à impunidade.

Para a continuidade destes relevantes 
trabalhos, a Ajufe sempre lutará pela in-
dependência judicial, sem interferências 
e ingerências externas prejudiciais ao Ju-
diciário e ao Estado Democrático de Direi-
to, forte na concepção de que judiciário e 
democracia são conceitos que se interco-
nectam e se complementam.

Entretanto, a magistratura federal 
brasileira – a mais produtiva segundo o 
relatório Justiça em Números, do CNJ – 
ressente-se da falta de implementação 
da simetria integral e do fundo de custas 
da justiça federal, bem como da paridade 
entre ativos e inativos, iniciativas indis-
pensáveis para assegurar as garantias da 
magistratura.

Neste contexto, a reestruturação da 
segunda instância da Justiça Federal Bra-
sileira é medida que se revela urgente, 
seja pelo julgamento da ADI 5017, que há 
mais de dois anos suspendeu os efeitos da 
EC 73/13 que criou os novos TRFs, seja 
pela ampliação dos Tribunais existentes.

Uma democracia próspera passa ne-
cessariamente por uma Justiça nacional 
sólida. A magistratura federal aguarda, 
pois, serenamente, mas com justa ex-
pectativa, seja pautado, com a urgência 
necessária, o julgamento da ADI 5017, 
visando manter a harmonia com o Poder 
Legislativo, que vem se desgastando dian-
te dessa indefinição.

Associação dos Juízes Federais do Brasil

Fonte: Consultor Jurídico, em 02/11/15

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
ampliou até hoje (06), o prazo de inscri-
ções para o VI Prêmio Conciliar é Legal, 
conferido anualmente a boas práticas que 
contribuem para a pacificação de conflitos, 
aprimoramento, celeridade e eficiência do 
Poder Judiciário na busca de soluções con-
sensuais para os litígios. O prazo havia ter-
minado no dia 30 de outubro. Para parti-
cipar, os interessados devem preencher um 
formulário eletrônico disponibilizado no site 
do CNJ e encaminhar para o e-mail pre-
mioconciliar@cnj.jus.br pelo menos três 
evidências da prática.

É importante identificar no campo “as-
sunto” do e-mail o nome do participante e 
a nomenclatura da prática. O deferimento 
da inscrição será comunicado em resposta 
ao e-mail. Não serão admitidas inscrições 
cujo conteúdo seja ideias, sugestões, teses, 
monografias e estudos para o aprimora-
mento da Justiça.

Podem participar da premiação tribu-
nais, magistrados, instrutores de mediação 
e conciliação, instituições de ensino, usu-
ários, empresas ou qualquer ente privado 
que apresente práticas autocompositivas 
(que buscam a solução do litígio por decisão 
consensual entre as partes) executadas indi-
vidualmente ou em grupo. A última edição 
do prêmio contou com 84 práticas inscritas.

A premiação tem o objetivo de identi-
ficar, estimular e disseminar a realização 
de ações de modernização, no âmbito do 
Poder Judiciário, que colaborem para a 
aproximação das partes, sua efetiva paci-
ficação e o consequente aprimoramento da 
Justiça. O prêmio também dá visibilidade 
às práticas de sucesso, contribuindo para 
maior mobilização nacional em favor da 
conciliação e da mediação.

Premiação – A previsão é que os vence-
dores do VI Prêmio Conciliar É Legal sejam 
conhecidos em março de 2016, depois da 
análise dos trabalhos pelo Comitê Gestor 
do Movimento pela Conciliação, que atuará 
como Comissão Difusora, Executiva e Jul-
gadora das práticas apresentadas, podendo 
contar com o auxílio de outras autoridades e 
especialistas de entidades públicas e priva-
das com atuação em área correspondente.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 05/11/15

Prorrogado prazo de inscrições
do VI Prêmio Conciliar é Legal

Ação em combate
ao câncer de próstata 

acontece hoje
Em comemoração ao Novembro Azul, 

mês de conscientização em prol do comba-
te ao câncer de próstata, a TV Bahia, em 
parceria com a Fundação José Silveira, pro-
move até hoje (06) a nova edição da ação 
Saúde do Homem.

A campanha está beneficiando morado-
res de bairros e comunidades locais, como 
Sussuarana, Tancredo Neves, Narandiba, En-
gomadeira, Mata Escura e Santo Inácio, com 
idade igual ou superior a 45 anos. É também 
dirigida a homens a partir de 40 anos com 
histórico familiar de câncer de próstata.

Entre os serviços disponíveis, estão 
consultas com clínicos gerais, urologistas e 
nutricionistas; exames de glicemia, ultras-
sonografia e PSA; aferição de pressão arte-
rial; orientação jurídica e psicológica; além 
de palestras e oficinas.

A ação Saúde do Homem está sendo re-
alizada das 8h às 17h, na Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Estra-
da das Barreiras, s/n, Engomadeira.

Fonte: g1.com

Curso discute conciliação 
hoje, no auditório 

“O novo procedimento comum e a au-
diência de conciliação ou de mediação” é 
o tema da aula que o juiz federal Salomão 
Viana apresenta hoje (06), das 13h às 
15h, no Auditório Ministro Dias Trindade 
do Fórum Teixeira de Freitas.


