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Hoje: Fabiane Mendonça Amorim 
(NUCRE), Talita Moreira Rocha (Vitó-
ria da Conquista), Adelmo Dias Ribei-
ro (14ª Vara), Luisa Caetano Oliveira 
do Espírito Santo (Turma Recursal) e 
Márcia Cristina Aquino (CS Gestão & 
Serviço). Amanhã: Iracema Lima Ve-
lame Branco (NUCJU), Jair Antonio 
de Abreu Farias (NUASG) e Paulo Cé-
sar Alves dos Santos (NUTEC).
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ENAM abre inscrições 
para curso sobre solução 
de conflitos até o dia 25

Estão abertas as inscrições para o 
curso à distância “Resolvendo conflitos 
de forma construtiva: a contribuição de 
cada um para uma cultura de paz”, que 
será realizado no período de 2 a 29 de 
novembro de 2015, com carga horária 
de 30 horas e 4.500 vagas gratuitas. Os 
interessados terão até o próximo domin-
go (25) para se inscrever por meio do site 
http://moodle.cead.unb.br/enam/. A sele-
ção de alunos será feita conforme ordem 
de inscrição.

O curso é promovido pelo Centro de 
Educação à Distância da Universidade 
de Brasília (CEAD-UnB) e pela Secretaria 
de Reforma do Judiciário do Ministério 
da Justiça (MJ), por intermédio da Es-
cola Nacional de Mediação e Conciliação 
(ENAM). Seu objetivo é dar a todos os 
cidadãos brasileiros as noções básicas 
para tratar conflitos de forma positiva e 
adequada, com resultados construtivos e 
menos desgastantes, difundindo a cultu-
ra do diálogo e incentivando os cidadãos 
a participarem ativamente, quando pos-
sível, do debate e da construção de solu-
ções para os problemas cotidianos que 
enfrentam.

Criada em 2012 por ato do Ministro 
da Justiça, no âmbito da Secretaria de 
Reforma do Judiciário, a ENAM tem a fi-
nalidade de oferecer capacitações e cur-
sos presenciais e à distância em técnicas 
de mediação, conciliação, negociação e 
outras formas consensuais de solução 
de conflitos. A escola ainda trabalha em 
parceria com os principais atores do sis-
tema de justiça na formulação dos cur-
sos e dos materiais pedagógicos, como 
o Poder Judiciário, Ministério Público e a 
Defensoria Pública.

SJBA realiza primeira 
etapa de seleção
de conciliadores
neste domingo

Integrando-se a uma tendência cres-
cente do judiciário brasileiro, a Seção 
Judiciária da Bahia publicou o edital de 
convocação para as provas do I Concur-
so de Conciliadores da Seção Judiciária 
da Bahia, que selecionará voluntários, os 
quais, após formação e capacitação, pas-
sarão a atuar como conciliadores nesta 
Seccional.

O processo seletivo consistirá de prova 
objetiva, prova dissertativa e entrevista 
pessoal. A prova objetiva e dissertativa, 
com duração de quatro horas, acontece-
rá no próximo domingo (25), com início 
às 9h, na Faculdade Baiana de Direito, 
localizada na rua Visconde de Itaborahy, 
989, Amaralina. Serão disponibilizadas 
50 vagas. Os candidatos selecionados 
atuarão na Central Permanente de Conci-
liação que funcionará nos JEFs. 

A seleção de conciliadores permitirá a 
esta Seccional adequar-se às disposições 
contidas no novo CPC que vigorará a par-
tir de 17 de março de 2017.

A convocação para as provas fei feita 
pelo diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Iran Esmeraldo Lei-
te, por meio do Edital Complementar n. 
02, de 14 de outubro de 2015, que pode 
ser consultado no site da Seção Judiciá-
ria da Bahia (www.jfba.jus.br), na parte 
destinada a avisos.

Nova forma de publicação dos atos 
administrativos já está em vigor

O programa Via Legal desta semana 
traz reportagem do TRF – 1ª Região so-
bre um problema muito comum no Brasil: 
a clonagem de placas de veículos. Além 
da dificuldade para não pagar multas que 
nunca cometeu, o motorista vítima desse 
tipo de fraude encontra resistência dos ór-
gãos de fiscalização para alterar a sequên-
cia de letras e números, pois, para o De-
partamento Nacional de Trânsito, a placa 
deve permanecer no carro até o sucatea-
mento do veículo. A saída tem sido recor-
rer à Justiça para conseguir a alteração.

Via Legal exibe reportagem sobre 
clonagem de placas de veículos

O Via Legal é exibido nas TVs Cul-
tura, Justiça, Brasil, além de outras 25 
emissoras regionais. Confira os horários 
de exibição e assista à programação tam-
bém pela internet no www.youtube.com/
programavialegal e www.youtube.com/cj.

Exibições nesta semana: TV Justiça: 
21 de outubro, às 21h30; 23 de outubro, 
às 11h30 e 25 de outubro, às 12h30; 
TV Cultura: 25 de outubro, às 5h30 e TV 
Brasil: 25 de outubro, às 6h.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 21/10/15

Por meio da Portaria 163, de 16 de 
outubro de 2015, a Direção do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia determi-
nou que as unidades publicadoras de 
atos administrativos (varas ou unidades 
administrativas) devem incluir aqueles 
atualmente inseridos no Boletim Interno 
Informativo na Biblioteca Digital do Tri-
bunal na coleção “Atos Administrativos” 
da Seção Judiciária da Bahia, norma esta 
que já está valendo. O boletim deixará de 
circular a partir do próximo dia 3.

O artigo 2º da portaria relaciona, entre 
outros, diversos tipos de atos administra-
tivos: decisões administrativas; atos, por-
tarias, boletins estatísticos e regulamen-
tos; editais administrativos; expedientes, 
ordens de serviço, concessão de diárias 
e suprimento de fundos;  despachos de 
autoridades administrativas relaciona-
dos a interesses individuais; atos oficiais 
que autorizem, permitam ou concedam a 

execução de serviços por terceiros; atos 
relativos a pessoal cuja publicação de-
correr de disposição legal.

A Seção de Biblioteca – SEBIB passa 
a ser o órgão responsável por eventuais 
necessidades de orientação e também 
pelo controle das publicações, que de-
vem obedecer a regras definidas no Ma-
nual de inclusão de dados na Biblioteca 
Digital do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região.

Não haverá mais mensagem comuni-
cando ao servidor a existência de assun-
to do seu interesse no boletim publicado 
como ocorria anteriormente. Caberá ao 
servidor pesquisar na Biblioteca Digital 
no menu esquerdo no site do Tribunal.

Orientações sobre os passos para publi-
cações podem ser encontradas no link ht-
tps://edj.trf1.jus.br/edj/static/file/manual_
de_inclusao.pdf. Mais informações com a 
SEBIB, por meio dos ramais 2795 e 2606.


