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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dra. Marla Consuelo Santos 
Marinho, juíza federal da 3ª Turma 
Recursal, Itamira Silva Freitas (Con-
trate) e Vera Maria Barros Pereira 
(NUCJU). Amanhã: Edionei Feitosa 
dos Santos (8ª Vara), Darlan Andrade 
da Silva (Alagoinhas), Luciana Fonse-
ca de Freitas (Turma Recursal), Fábio 
de Sousa Muniz (VIPAC), Kizz de Bri-
to Barretto (Feira de Santana), Maria 
Luiza de Campos Cordeiro (11ª Vara) 
e Lelio Furtado Ferreira (Ilhéus). 
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Processo seletivo de concessão de 
bolsas para cursos de pós-graduação

A nossa Seção Judiciária da Bahia recebeu 9 bolsas de estudo, no exercício de 
2015, no valor máximo de R$ 4.000,00, para cursos de pós-graduação lato e stricto 
sensu, conforme Portaria Diges 124, assinada no dia 28/4/2015. 

Para concorrer os servidores efetivos devem ter, no mínimo, dois anos de exercício 
na Justiça Federal e os servidores cedidos devem ter, pelo menos, um ano de exercício 
na Seção Judiciária da Bahia e dois anos no serviço público federal. 

As inscrições começam no dia 4 de maio e vão até o dia 22/5. O processo seletivo 
será feito pelo Nucre, nos termos da Resolução/PRESI/SECGE 2, de 15/1/2014.

Plano de Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União foi recebido no 
Senado Federal com o número PLC 28/2015. No sítio do Senado, está disponível 
enquete que pergunta ao cidadão se é contra ou a favor do projeto de lei. 

A opinião pode ser registrada no endereço eletrônico http://www12.senado.gov.br/
ecidadania/visualizacaotexto?id=164604.

Prêmio Innovare
O Prêmio Inovare objetiva identificar, 

premiar e disseminar práticas inovadoras 
realizadas por magistrados, membros do 
MPE e MPF, defensores públicos e advo-
gados públicos e privados de todo Brasil, 
que estejam aumentando a qualidade da 
prestação jurisdicional e contribuindo com 
a modernização da Justiça Brasileira. 

As práticas identificadas demonstram 
o rico e diversificado trabalho que vem 
sendo realizado e o acervo é disponibi-
lizado no Banco de Práticas do portal 
www.premioinnovare.com.br, podendo 
ser consultado gratuitamente por todos 
os interessados.

As inscrições para o Prêmio Innovare 
continuam abertas até 14/5. Na cate-
goria Prêmio Especial, pode se inscrever 
qualquer pessoa que desenvolva práticas 
sobre o tema “Redução das ações judi-
ciais do Estado: menos processos e mais 
agilidade”. 

Já na categoria Justiça e Cidadania 
as inscrições estão abertas para aqueles 
que contribuem para o aperfeiçoamento 
da Justiça brasileira, podendo o autor ser 
qualquer cidadão ou grupo de pessoas. 

As inscrições podem ser feitas endere-
ço: www.premioinnovare.com.br/.

Auxiliares da Justiça 
Federal reenquadrados 
em nível intermediário

O plenário do CJF retomou o julga-
mento do processo do reenquadramento 
dos auxiliares, culminando na decisão de 
reenquadrar todos os auxiliares da Justiça 
Federal como nível intermediário. 

A maioria entendeu que os auxiliares de 
hoje são os Auxiliares Operacionais de Ser-
viços Diversos de ontem tendo, portanto, 
o direito de serem reenquadrados indepen-
dentemente do ano de ingresso na carreira.

Primeira Região
na WEB TV Edição 232
 Comitê Gestor de Estratégia da Jus-

tiça Federal realiza primeira reunião ordi-
nária;  Programa Inteiro Teor exibido na 
TV Justiça abre espaço para entrevistas 
de magistrados sobre temas jurídicos de 
relevância nacional.  Divulgado o calen-
dário de cursos a distância promovidos 
pela Escola  Nacional  de Administração 
Pública (ENAP);  abertas as inscri-
ções para o Processo Seletivo de Bolsa de 
Estudos para o curso de Pós-Graduação 
Latu Sensu 2015, período de 04/05 a 
22/05/2015.  Participe: primeiraregiao-
nawebtv@trf1.jus.br

Enquete no site do Senado 
sobre PLC do Judiciário

Segundo grupo de novos juízes federais 
substitutos iniciam treinamento na Bahia

Teve início na tarde de ontem, a se-
gunda etapa prática do Curso de For-
mação dos Novos Juízes Federais Subs-
titutos, quando sete novos magistrados 
vivenciarão experiências em varas cíveis, 
de execução fiscal, criminais e de Juiza-
do Especial Federal, sob a coordenação 
da juíza federal Cláudia Tourinho Scarpa 
durante o mês de maio. 

No último mês de março, um primei-
ro grupo de magistrados havia recebido o 
mesmo treinamento que foi coordenado 
pela juíza federal Rosana Noya Alves Wei-
bel Kaufmann.

Os sete novos juízes federais substi-
tutos (foto acima) foram recebidos por 
juízes federais da nossa Seccional em 
um almoço de boas-vindas. São eles: 
Thatiana Cristina Nunes Campelo, Aline 
Soares Lucena Carnaúba, Marianne Be-
zerra Sathler Borré, Raimundo Bezerra 
Mariano Neto, Tanille Ellen Nascimento 
de Macedo, Flávia de Macêdo Nolasco e 
Jorge Souza Peixoto.

Na primeira semana do treinamento 
eles terão a experiência nos Juizados Espe-

ciais Federais sobre a orientação dos juízes 
federais Dirley da Cunha Jr, Durval Carnei-
ro Neto e Fábio Rogério França Souza.

Na segunda semana, a experiência 
será nas varas cíveis, com orientação 
dos juízes Pompeu Brasil, Rosana Noya e 
Cynthia Lopes.

Na duas últimas semana eles vivencia-
rão a realidade das varas fiscais e penais, 
sob orientação dos juízes federais Pedro 
Braga Filho, Danielli Rodrigues, Salomão 
VIana e Fábio Roque Araújo. 

Dos sete magistrados, três ficarão lota-
do na Bahia: Flávia Nolasco, na 7ª Vara; 
Tanille Macedo, na 1ª Vara e Jorge Peixoto 
na Subseção de Barreiras.

A juíza federal substituta Flávia de 
Macêdo Nolasco é baiana, tem 28 anos 
e trabalhava anteriormente no Ministério 

Público Estadual. Ela disse estar extrema-
mente satisfeita em ir para a 7ª Vara.

O grupo de novos magistrados que ela 
integra teve o mesmo treinamento práti-
co na Seção Judiciária do Distrito Federal 
há um mês. Neste módulo eles vivenciam 
o  dia a dia de um magistrado com foco 
em audiências, elaboração de sentenças e 
despachos e na realidade da administra-
ção de uma vara, o que não deixa de ser 
um desafio para o juiz.

“Tudo isso, toda essa vivência práti-
ca é de extrema importância na nossa 
carreira e fundamental para o nosso tra-
balho como julgadores”, declarou a nova 
magistrada Flávia Nolasco.

Além da Bahia e do Distrito Federal, 
receberam turmas dos 56 novos magis-
trados e estão participando do treinamen-
to prático as Subseções de Goiás, Pará e 
Minas Gerais.


