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Aniversariantes
Hoje: Ana Claudia de Castro Dunham 
Nascimento (20ª Vara), Leda Tatia-
na Fogueira Amaral (NUCJU), Marco 
Antonio Pondé de Brito (Jequié), Ives 
Sales Pitanga (COJEF), Naiza Teixei-
ra Brandão (Paulo Afonso), Raimun-
do Luiz Filho (Turma Recursal), Brás 
Batista Porto e Josefa Eliene Santos 
(ambos de Paulo Afonso). 
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A Subseção Judiciária de Barrei-
ras fez uma recepção calorosa no dia 
27/01/2014 para o juiz federal Igor Ma-
tos Araújo, novo titular da Vara Única de 
Barreiras. 

Servidores da Subseção de Barreiras 
recebem o novo juiz titular

Dr. Igor foi juiz federal substituto no 
início da história da Subseção, 2007-
2010, e agora os servidores consideram 
uma honra tê-lo de volta ao quadro, des-
ta vez, assumindo a titularidade da Vara. 

Na ocasião, o magistrado foi lembra-
do pela excelente contribuição que ali 
prestou anteriormente, considerado um 
juiz comunicativo, com alto nível de com-
prometimento com o trabalho, zeloso 
pelo bem estar dos servidores e sempre 
buscando oferecer uma prestação jurisdi-
cional célere e de qualidade. 

Segundo os servidores da Subseção, 
“sua chegada vem somar, acrescentar 
e contribuir para a expansão da Justiça 
Federal no Oeste baiano. Parabenizamos 
o Dr. Igor por nos privilegiar com a esco-
lha de retornar a Barreiras e lhe dese-
jamos muito sucesso. Seja bem vindo!”

Tribunais suntuosos, 
varas sucateadas

O Conselho Nacional de Justiça reali-
zará audiência pública nos dias 17 e 18 
de fevereiro para debater medidas que 
reduzam o desequilíbrio entre o primeiro 
e o segundo grau do Judiciário. Um dos 
temas será a necessidade de distribuição 
equânime do orçamento. 

Grupo de Trabalho criado pelo Con-
selho Nacional de Justiça propõe que a 
divisão do orçamento dos tribunais cor-
responda à demanda que recai sobre os 
órgãos, magistrados e servidores, o que, 
no primeiro grau, chega a 90% dos pro-
cessos no país. 

Segundo informa a assessoria de im-
prensa do CNJ, o grupo entregou minuta 
de resolução ao presidente do órgão, mi-
nistro Joaquim Barbosa. 

O corregedor nacional de Justiça, 
ministro Francisco Falcão, identificou 
o contraste entre Cortes bem estrutu-
radas e varas que atuam com graves 
deficiências. 

"Notamos que em alguns tribunais 
há investimentos altíssimos nas sedes 
dos tribunais, com a construção de 
verdadeiros palácios e, às vezes, mor-
domia exacerbada, em detrimento de 
uma primeira instância sucateada", 
diz Falcão. 

Os tribunais de Justiça contam com 
um orçamento único, a ser administrado 
pela Corte em favor dos diferentes graus 
de jurisdição. 

"Precisamos de boas instalações para 
tribunais de Justiça e Cortes Superiores, 
mas precisamos muito mais de apare-
lhamento e de instalações condignas 
para os juízes de primeiro grau", afirmou 
o corregedor. 

O evento terá transmissão ao vivo.

Fonte: Folha de S.Paulo.

Periódicos
da Biblioteca

O periódico abaixo se encontra dis-
ponível na biblioteca deste fórum. A 
leitura dos artigos pode ser solicitada 
por meio do ramal n. 2606.

Revista Síntese de Direito Admi-
nistrativo N. 95 (Nov/Dez/2013). 
Sumário: • Ressar-
cimento por dano 
ao erário e prescri-
ção – Cícero Martins 
de Macedo Filho; • 
Prescrição das ações 
de ressarcimento de 
danos causados ao 
erário segundo o § 
5º do Artigo 37 da 
Constituição Fede-
ral de 1988 – Hélio Rios Ferreira; • 
Erário público, dever de regresso e 
prescrição administrativa: a indispo-
nibilidade do interesse público vs. a 
segurança jurídica na ação de res-
sarcimento proposta pelo Estado – 
Emerson Affonso da Costa Moura; • 
Debates sobre a prescrição na preten-
são de ressarcimento ao erário públi-
co no Brasil – Elói Martins Senhoras 
e Ariane Almeida de Souza Cruz • - O 
marco regulatório do petróleo e o re-
gime jurídico das concessões do pré-
-sal – Elisson Pereira da Costa; • O 
cadastro nacional de empresas inidô-
neas e suspensas – Ceis Luis Rodolfo 
Cruz; • O desvio de poder no Direito 
Comparado – Francisco Mafra; • Do-
ação eleitoral estimável em dinheiro 
– prestação de serviços – limites pre-
vistos na legislação eleitoral – Lei das 
Eleições (9.504/1997) – imposição 
de multa – interpretação dos Tribu-
nais Regionais Eleitorais sobre o tema 
– Rafael de Almeida Ribeiro.

A Seção de Apoio à UniCorp informa 
que hoje se encerram as inscrições dos 
seguintes cursos virtuais: 

 Português Instrumental I – Concor-
dância e Regência Nominal;  

 Direito Tributário – Módulo I;  

 Processo Penal Descomplicado I – 
Princípios do Processo Penal.

O público alvo do primeiro curso (Por-
tuguês Instrumental) são os servidores 
do TRF1, Seções e Subseções Judiciá-
rias. A carga horária é de 30 horas. Para 
este curso há 12 vagas e o período de 
realização é de 17/02 a 24/03/2014.

Para o segundo e o terceiro cursos, 
há 10 vagas disponíveis para cada um 
e destina-se ao público preferencialmen-
te que atua em área correlata aos temas 
dos cursos. 

Hoje se encerram as pré-inscrições 
para três cursos virtuais da UNICORP

A carga é de 30 horas para o curso de 
Direito Tributário e de 20 horas para o de 
Processo Penal. O período de realização 
de ambos é de  17/02 a 24/03/2014. 
As pré-inscrições serão realizadas pelo 
portal do TRF1. Todos os cursos são de 
modalidade virtual com tutoria.

Segundo a IN 13-02 – Programa de 
Capacitação, o servidor que desistir de 
participar de evento de capacitação, sem 
a devida justificativa junto à área de De-
senvolvimento de Recursos Humanos ou 
sem a  apresentação de atestado médico 
homologado, terá vedada a participação 
em outro evento durante o transcorrer de 
um ano da interrupção.

Não será permitida a inscrição em 
mais de um curso simultaneamente e 
está vedada a participação de servidores 
que estejam de férias ou usufruindo algu-
ma licença em período coincidente com 
a realização do curso.

Para participar dos cursos desejados, 
o servidor deverá comprometer-se com 
a realização do curso, investindo o que 
tem de mais precioso: seu tempo, sua 
vontade, seu esforço e sua dedicação;  
dispor de tempo diário para leitura do 
material, reflexão sobre o assunto abor-
dado, participação nos fóruns, resolução 
de exercícios, questionários e demais 
atividades.

ERRATA
Na publicação do JFH da última 

sexta-feira, publicamos a Portaria n. 5 
de 13/01/2014, da Direção do Foro, 
que informa os feriados da sede da Se-
ção Judiciária e das Subseções.

Por equívoco, publicamos que a 
Subseção de Teixeira de Freitas teria 
três feriados municipais em 2014. 

Na verdade, os feriados municipais 
em Teixeira de Freitas são apenas dois: 
09/5 (Aniversário da Cidade) e 29/06 
(Dia de São Pedro).

Lamentamos o equívoco.

Reforma do muro lateral 
do estacionamento do 

edifício-sede
A Engenharia desta Seccional informa 

que o muro existente ao lado do estacio-
namento do edifício Teixeira de Freitas 
está passando por reformas.

Como o muro foi construído junta-
mente com o estacionamento, algum 
tempo depois, o referido muro passou por 
ampliação mas, em virtude da topografia 
do terreno e em função da ausência da 
amarração estrutural entre o muro e a 
extensão realizada, a edificação necessi-
tou passar por reformas com o objetivo 
de garantir a estabilidade e segurança da 
construção.


