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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Carmen Valeria Boulhosa Do-
minguez dos Santos (8ª Vara), Lidia 
Mara dos Santos Pena (Vitoria da 
Conquista), Kátia Victor Alves (5ª 
Vara), Anderson Santos da Conceição 
(Feira de Santana), José Marcelo da 
Silva (Irecê) e Caio Filipe Andrade de 
Jesus (14ª Vara). Amanhã: Claudia 
Ferreira Rivera Duran (NUCJU) e Bru-
no de Jesus Santos (VIPAC).
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EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, revi-
são, fotos, distribuição e impressão Luiz Gou-
lart - SECOS. Diagramação: SETEDI. Estagiário 
de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica 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.

Módulo III do Curso 
Sobre Novo CPC
tem início hoje 

O Módulo III do curso ministrado pelo 
juiz federal Salomão Viana sobre o Novo 
Código de Processo Civil tem início hoje 
e prossegue sempre das 13h às 15h, no 
Auditório Ministro Dias Trindade do Fórum 
Teixeira de Freitas, com as seguintes aulas: 
• 19, 21 e 26/10: Inovações sobre prazos, 
citação e intimações; • 28/10: Petição ini-
cial e improcedência liminar do pedido no 
novo CPC.

Buscando aproximar o Judiciário Fe-
deral à comunidade local, a Subseção 
Judiciária de Itabuna recebeu, no último 
dia 7, a turma do 3º ano do ensino mé-
dio do Colégio Estadual Félix Mendonça, 
composta por 60 alunos, conduzidos 
pela diretora Rose Guerra.

O projeto Semente Cidadã, idealizado 
pela juíza federal Maízia Pamponet (na 
foto acima com o juiz Marcos Bandeira), 
foi organizado pela coordenadora Daniel-
le Carvalho, que contou com o apoio dos 
servidores Thiago Sardeiro e Vívian Pa-
tury e dos voluntários Cláudio Alves (es-
tagiário) e Matheus Santana (TI).

No início das atividades, foi proferida 
palestra pelo juiz Marcos Bandeira, res-
ponsável pela Vara da Infância e Juventu-
de de Itabuna, que falou sobre a sua tra-

Itabuna reinicia o projeto
Semente Cidadã após 3 anos

jetória de vida, da origem humilde até a 
sua chegada à magistratura, destacando 
a importância dos sonhos e a capacidade 
para realizá-los.

Em seguida, a ex-servidora Caroline 
Angélica traçou um panorama sobre o 
funcionamento estrutural dos Poderes da 
União, mais especificamente do Judiciá-
rio Federal.

Ao final, os alunos foram ainda con-
duzidos a uma visitação guiada pela 
secretaria, gabinetes e demais depen-

dências da Subseção, conhecendo o fun-
cionamento do Judiciário.

Na oportunidade, os alunos recebe-
ram cartilhas informativas, entre elas a 2ª 
edição da Cartilha Semente Cidadã, de-
senvolvida por servidores e estagiários da 
Justiça Federal de Itabuna e de Salvador.

O Projeto teve apoio da Rota Turismo, 
responsável pela condução dos alunos 
até a Subseção. O encontro contou com 
um lanche especial oferecido pela Pada-
ria Pão de Mel e Laticínio Boa Hora.

Seção Judiciária da Bahia realiza 
concurso para conciliadores

As provas do I Concurso de Conciliadores da Seção Judiciária da Bahia serão rea-
lizadas no próximo domingo (25), às 9h, na Faculdade Baiana de Direito, localizada 
na rua Visconde de Itaborahy, 989, em Amaralina.

O Diretor do Foro desta Seccional, juiz federal Iran Esmeraldo Leite, publicou o 
Edital Complementar n. 02, de 14 de outubro de 2015, referente às provas. O edital 
pode ser consultado no site da Seção Judiciária da Bahia (www.jfba.jus.br), na parte 
destinada a avisos.

TRF1 complementa 
depósitos dos 

precatórios de 2014
A Administração do TRF - 1ª Região, 

por intermédio da Coordenadoria de Exe-
cução Judicial, informa que, neste mês 
de outubro, foram efetuados os depó-
sitos complementares dos precatórios 
alimentares e comuns pagos em 2014, 
bem como das parcelas dos precatórios 
das propostas orçamentárias de 2005 a 
2011, cujos depósitos foram realizados a 
menor em 2014.

A complementação se refere à dife-
rença de correção monetária devida em 
razão da substituição da TR pelo IPCA-E 
e de apuração de juros legais para  os 
precatórios parcelados – exercícios de 
2005 a 2011.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 15/10/15

Juízes da 1ª Região 
apoiam indicação de 

Gomes Moreira ao STJ
Entidades que repre-

sentam juízes federais 
da 1ª Região apoiam a 
indicação do desembar-
gador João Batista Go-
mes Moreira ao cargo 
de ministro do Superior 
Tribunal de Justiça. No 
dia 7 de outubro, ele, 
Joel Ilan Paciornik e José Marcos Lu-
nardeli foram eleitos pelo Pleno do STJ 
para compor a lista tríplice destinada ao 
preenchimento da vaga do ministro apo-
sentado Gilson Dipp. O escolhido pela 
presidente Dilma Rousseff deverá ser sa-
batinado e aprovado pelo Senado.

Para os juízes, Gomes Moreira é expe-
riente e tem credenciais para ser ministro 
do STF, “sem desmerecer as qualidades 
dos demais componentes da lista elabo-
rada pelo STJ”, diz a nota assinada pela 
Associação dos Juízes Federais da Primeira 
Região e outras entidades representativas.

O desembargador tomou posse como 
membro do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região em 15 de fevereiro de 2001, 
promovido pelo critério de merecimento. 
Tem 44 anos de serviço público, sendo 
28 de magistratura federal, e 63 anos de 
idade. Gomes Moreira é especialista em 
Direito Processual Penal pela Universida-
de Federal de Goiás e mestre e doutor 
em Direito Administrativo pela Unidade 
Federal de Minas Gerais.

Lunardelli – Já a Associação dos Ju-
ízes Federais de São Paulo e Mato Gros-
so do Sul é a favor da indicação de Lu-
nardelli porque corrigiria “um evidente 
desequilíbrio federativo, no âmbito do 
Poder Judiciário brasileiro, já que a 3ª 
Região, uma das maiores em volume de 
processos”, conta com apenas um repre-
sentante no STJ, a ministra Regina Cos-
ta. “A distorção há muito é sentida pelos 
profissionais dos estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul e merece ser corrigi-
da”, diz a entidade, em nota.

O desembargador é mestre e doutor 
em Direito Econômico pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo e 
tem mais de 20 anos de experiência na 
magistratura federal.

Fonte: Consultor Jurídico, em 15/10/15


