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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Marcelo Tadeu Rocha Oliveira 
(Guanambi), Francisnaldo Castro dos 
Santos (15ª Vara) e Giselle Belas de 
Oliveira Vieira (3ª Vara).
Amanhã: Jose Luiz Gomes (8ª Vara), 
Samuel dos Santos Mendonça (NUCJU) 
e João Paulo Silva Barros (5ª Vara).

Parabéns!!!
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O Diário Oficial do último dia 5 de ju-
lho publicou o Edital de Abertura do 15º 
Concurso para Juiz Federal Substituto da 
1ª Região. O documento está disponível 
no portal do Tribunal, www.trf1.jus.br, 
em “Concursos — Juiz Federal Substitu-
to — XV Concurso”.

Os candidatos às 81 vagas devem 
ser bacharéis em Direito e ter experiên-
cia de três anos em atividades jurídicas. 
O cargo recebe uma das maiores remu-
nerações do funcionalismo público: R$ 
22.854,46, o inicial. 

O Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos da Universidade de Brasília 
(Cespe/UnB) é o responsável pela organi-

Publicado edital do 15º concurso
para juiz federal substituto da 1ª Região

zação da seleção. Os candidatos têm en-
tre 17 de julho e 15 de agosto para fazer 
a inscrição provisória pelo site www.ces-
pe.unb.br/concursos. A taxa de inscrição 
custa R$ 160,00. 

Como de praxe em contratação de 
juízes, a seleção terá diversas etapas. 
A primeira delas será a prova objetiva, 
marcada para 20 de outubro, de caráter 
eliminatório e classificatório. Nela, serão 
cobrados conhecimentos sobre os direitos 
constitucional, previdenciário, penal, pro-
cessual penal, de proteção ao consumidor, 
civil, processual civil, empresarial e finan-
ceiro, tributário, administrativo, ambiental 
e internacional público e privado. 

Na segunda fase, haverá dois testes 
escritos em dias sucessivos: um deles 
reunirá questões dissertativas e o outro, 
a lavratura de duas sentenças. As demais 
etapas serão: inscrição definitiva, sindi-
cância de vida pregressa e investigação 
social, exame de sanidade física e mental, 
psicotécnico, prova oral e avaliação de tí-
tulos apenas de caráter classificatório. 

As avaliações objetiva, escrita e dis-
cursiva e os exames de sanidade física e 
mental, o psicotécnico e a perícia médica 
serão feitos nas capitais que sediam as 
14 Seções Judiciárias da 1ª Região, mas 
as demais etapas serão aplicadas apenas 
em Brasília. 

 Palestra sobre Novos Paradigmas do 
Direito de Família e Espiritualidade

 com Adenáuer Novaes e Pablo Stolze
Sob a Coordenação Geral do ministro 

Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tri-
bunal Superior do Trabalho, a Fundação 
Lar Harmonia realiza neste sábado, dia 
13/07, às 20h, a palestra sobre Direito 
de Família e Espiritualidade, abordan-
do os temas: Paternidade Socioafetiva e 
Multiparentalidade, Alienação Parental,    
Bem de Família, Nova Formação da Fa-
mília e Casamento Homoafetivo.

A Fundação Lar Harmonia fica rua 
Deputado Paulo Jackson, Nº 560 Pia-
tã. Contatos pelo e-mail: atendimen-
to@larharmonia.org.br ou pelo tel. 
71.3286.7796.

Servidor é aprovado em concurso 
para juiz de Direito

 O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
reconheceu o direito de juízes federais 
substitutos – que tenham integrado as 
turmas recursais como membros efetivos 
antes do advento da Lei 12.665/2012 
– receberem subsídio correspondente ao 
de juiz federal. A referida lei criou os car-
gos de juiz de Turma Recursal, que antes 
eram providos, cumulativamente, por ju-
ízes de primeira instância. A decisão foi 
tomada na sessão ordinária realizada no 
último dia 28, durante o julgamento de 

Juiz federal substituto de Turma Recursal 
deve receber subsídio de juiz federal

um pedido de uniformização do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região. No caso, 
a diferença de pagamento dos juízes fe-
derais substitutos em relação aos juízes 
federais é de 5%. 

Segundo o ministro Humberto Martins, 
relator do processo no CJF, em razão da 
organização escalonada da Justiça Fede-
ral de primeira instância, o exercício da 
função de membro efetivo de Turma Re-
cursal, antes da Lei 12.665, era desti-
nado prioritariamente aos juízes federais, 
selecionados por meio do critério de anti-
guidade. De acordo com o pedido do TRF 
da 1ª Região, o juiz federal substituto, ao 
assumir a função de membro de Turma 
Recursal, se tornava titular daquela uni-
dade jurisdicional, passando a fazer jus ao 
recebimento do subsídio de juiz federal, 
enquanto estivesse nessa condição. 

Para o ministro Humberto Martins, a 
Lei 12.665 prevê que os juízes substitu-
tos somente atuem em turmas recursais 
excepcionalmente e em caráter temporá-
rio, quando em substituição eventual ao 
titular do cargo de juiz federal. “Nesta 
ocasião, farão jus às diferenças de sub-
sídio decorrentes de tal substituição”, 
observou o membro do CJF. 

Conforme o relator, é com o intuito 
de garantir a coerência orgânica e a for-
ma de composição das turmas recursais 
que a função de membro das turmas re-
cursais é destinada aos juízes federais, 
somente sendo exercida pelo juiz federal 
substituto na falta daquele. O mesmo ra-
ciocínio não se aplica a situações em que 
o substituto não assume a titularidade, 
como nos casos de substituições eventu-
ais ou suplência.

dia 27 de junho, quando se registrou a 
dedicação do servidor no exercício de suas 
funções no período em que ali atuou, além 
do excelente relacionamento mantido entre 
os colegas, com os quais formou verdadei-
ros laços de amizade e que comemoram 
o êxito alcançado por Fábio, desejando-lhe 
sucesso em sua nova caminhada.

Os amigos da 15ª Vara comemoraram 
a aprovação do servidor, mas ele preten-
de fazer uma segunda celebração quando 
da sua nomeação para o Tribunal de Jus-
tiça e sua despedida da Justiça Federal.

A 15ª Vara Federal comemorou a apro-
vação no concurso público para juiz de 
Direito do Estado da Bahia do servidor 
Fábio de Oliveira Cordeiro, analista judiciá-
rio, atualmente lotado no gabinete da 12ª 
Vara. A comemoração ocorreu no último 

Não perca a edição n. 148: • Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região recebe 
prêmio em Lima, no Peru, com trabalho 
sobre Assistência Judiciária Gratuita; • 
II Encontro de Gestão Documental reúne 
servidores de toda a Primeira Região; • 
Seção Judiciária de Minas Gerais recebe 
a Primeira Jornada sobre Teoria e Prática 
do Processo Eletrônico da ESMAF; •Ceri-
mônia de posse do juiz federal Ney Bello 
no cargo de desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região.

Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br. 

Gabinete de 
desembargadora 

divulga produtividade
O gabinete da desembargadora fede-

ral Neuza Alves divulgou sua produtivida-
de relativa aos últimos 13 meses. Entre 
abril de 2012 e maio de 2013, foram 
distribuídos 10.981 processos e julgados 
19.825 (o que reduziu o acervo total em 
8.844 ações), sendo 18.292 em ses-
sões e 1.533 por decisões terminativas. 
O resultado compreende 13 meses por 
desconsiderar um mês em que a magis-
trada estava em gozo de férias e, portan-
to, não houve sessões de julgamento. A 
desembargadora integra a 2ª Turma da 
1ª Seção, especializada em questões 
previdenciárias, benefícios assistenciais 
e regime dos servidores públicos civis e 
militares.


