
Aniversariantes
Hoje: Igor Rodrigo Silva Souza (1ª 
Vara) e Marcos Paulo Miguel dos An-
jos (Itabuna).

Amanhã: Fernando Luiz Sampaio dos 
Santos (Turma Recursal), Catarina 
Alexandra Mendes Viegas Moreira 
(Ilhéus), Victor Monteiro Vasques Pe-
reira (24ª Vara) e Alex Silva Libanio 
(VIPAC).
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TNU afeta três temas 
como Representativos

da Controvérsia

Durante a sessão ordinária realizada 
no dia 12 de dezembro, na sede do Con-
selho de Justiça Federal (CJF), em Brasí-
lia, a Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais (TNU) 
afetou três temas como Representativos 
da Controvérsia. Confira os processos cli-
cando no link: http://bit.ly/2o28IEa

PROCESSO N. 
00084054120164013802 (TEMA 
245): “saber se benefício previdenciário, 
concedido irregularmente àquele que ha-
via perdido qualidade de segurado, gera, 
em nome da manutenção da justa expec-
tativa, direito à manutenção da qualida-
de de segurado durante o período em que 
ele foi mantido ativo.”

PROCESSO N. 
05008813720184058204 (TEMA 
246): “a partir da regra constante do art. 
60, §9.º, da lei n.º 8.213/91, saber se, 
para fins de fixação da dcb do auxílio-do-
ença concedido judicialmente, o prazo de 
recuperação estimado pelo perito judicial 
deve ser computado a partir da data de 
sua efetiva implantação ou da data da 
perícia judicial.”

PROCESSO N. 
05014154320074058502 (TEMA 247): 
“saber se flui prazo prescricional após a 
expedição do ofício precatório/RPV para o 
levantamento dos valores.” (Fonte: CJF)

Hoje tem palestra “Perspectivas Orçamentárias 
à Luz da Emenda Constitucional nº 95”

no Auditório Ministro Dias Trindade, às 14h

Em razão dos recorrentes cortes or-
çamentários desde o exercício de 2017 
e da proximidade do início do exercício 
de 2020, no qual o Poder Judiciário não 
poderá compensar os valores de despe-
sas primárias com o Poder Executivo, 

fato que agrava o cenário 
orçamentário para o exer-
cício de 2020 e demanda 
um conhecimento geral 
da instituição acerca da 
escassez orçamentária e 
dos novos direcionamen-
tos do Poder Judiciário,  
será realizada na próxima 
terça-feira, dia 17/12, a 
partir das 14h, no Auditó-
rio Ministro Dias Trindade 
e com transmissão para 

as subseções, a palestra “Perspectivas 
orçamentárias à luz da Emenda Consti-
tucional nº 95”, ministrada pelo Diretor 
Executivo de Planejamento e de Orça-
mento do CJF, Gustavo Bicalho Ferreira 
da Silva. 

É de fundamental importância a pre-
sença dos magistrados e servidores de 
toda a Seção Judiciária da Bahia, incluin-
do as Subseções Judiciárias, estas por 
meio de vídeoconferência. A palestra, já 

realizada em outras Seccionais, tem o ob-
jetivo de capacitar os magistrados e Dire-
tores de Secretaria acerca das perspectivas 
orçamentárias decorrentes dos impactos e 
procedimentos inerentes da promulgação 
da Emenda Constitucional n. 95/2016, 
que determinou o teto de gastos.

O palestrante Gustavo Bicalho é ba-
charel em Administração Pública e de 
Empresas (1991) com MBA em Ma-
rketing pela Fundação Getúlio Vargas 
(2001). Atua no setor público há mais 
de 16 anos na área de orçamento e fi-
nanças e, de agosto de 2008 a setembro 
de 2018, exerceu o cargo de Secretário 
de Planejamento, Orçamento e Finanças 
do Conselho da Justiça Federal, sendo 
responsável pela coordenação do pla-
nejamento orçamentário e financeiro da 
Justiça Federal, cujo montante anual al-
cança a cifra de R$ 50 bilhões, estando 
incluídas as despesas com precatórios 
judiciais de competência da Justiça Fe-
deral.

Prestadores de serviço 
são certificados por 

projeto de capacitação 
realizado na SJBA

Na última sexta-feira, 13, foi encer-
rada a primeira rodada do Projeto de 
Capacitação para Prestadores de Serviço 
da Seção Judiciária da Bahia que, ao de-
correr de quatro dias, ofereceu cursos a 
13 terceirizados, dos serviços de copa e 
limpeza, nas áreas de comunicação oral 
e escrita, informática e educação finan-
ceira.

Ontem, dia 17, os prestadores de ser-
viço receberam os certificados no gabi-
nete do juiz federal diretor do Foro Dirley 
da Cunha Júnior, que aproveitou a oca-
sião para parabenizar os terceirizados e 
servidores que participaram do projeto e 
completou dizendo que a capacitação é 
a condição fundamental para o êxito da 
Justiça Federal.

Logo após, em nome de todos os seus 
colegas, a prestadora de serviço Carine 
de Jesus agradeceu a oportunidade e ex-
ternou o desejo de realizar outros futuros 
cursos. “Infelizmente, muitas vezes essa 
área fica um pouco excluída, mas fico fe-
liz em ver que vocês nos incluíram nesse 
projeto”.

Além do objetivo de qualificação, o 
projeto teve a finalidade de valorizar e 
agradecer esses importantes colaborado-
res que desempenham suas atividades 
com muito zelo e dedicação e, nesta pri-
meira rodada, contou com a participação 
como instrutores voluntários dos servido-
res Álvaro Antônio Brito Reis (NUTEC), 
Evaldo Pereira Melo (NUCGP) e João 
Carlos de Brito Mota (NUTEC), além da 
colaboração do NUASG na disponibiliza-
ção dos terceirizados.

De acordo com o NUCGP, há previsão 
que o projeto se amplie no ano de 2020 
com novos cursos, instrutores e partici-
pantes.


