
Aniversariantes
Hoje: Helber Clayton dos Santos 
(Teixeira de Freitas) e Maria Nilza 
(Delta).Amanhã: Vivian Patrícia Pin-
to Patury (Itabuna), Barbara Soussa 
Barreto (SECAD) e Rosany de Sou-
sa Martins (Itabuna). Domingo. Ana 
Claudia de Castro Dunham Nasci-
mento (20ª Vara), Raimundo Luiz  
Luz Filho (Turma Recursal), Marco 
Antônio Ponde de Brito (Irecê), Brás 
Batista Porto (Jequié), Josefa Eliene 
Santos (Paulo Afonso), Leda Tatiana 
Fogueira Amaral (NUCJU) e Wiliam 
Costa Ramos (22ª Vara).
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Convênio entre Justiça Federal e Tribunal de 
Justiça da Bahia agiliza assistência gratuita

Um convênio celebrado entre o Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia e a 
União Federal, por intermédio da Seção 
Judiciária da Bahia, vai agilizar a escolha 
e o pagamento de honorários de peritos, 
intérpretes, tradutores e advogados dati-
vos (nomeados pelo magistrado quando 
o jurisdicionado não tem condições de 
arcar com custas processuais ou com os 
honorários advocatícios). A parceria vai 
vigorar apenas no âmbito da jurisdição 
federal delegada e nos casos de assistên-
cia judiciária gratuita.

A parceria firmada vai permitir que os 
juízes do TJBA acessem o Sistema Ele-

trônico de Assistência Judiciária Gratuita 
da Justiça Federal (AJG), que é utilizado 
para gerenciar o pagamento dos honorá-
rios dos prestadores de serviço. Após o 
recebimento definitivo dos serviços pres-
tados e autorização dos magistrados, o 
pagamento é realizado diretamente na 
conta corrente do profissional.

Além disso, os juízes também terão 
acesso ao cadastro de profissionais da 
assistência judiciária gratuita do Poder 
Judiciário Federal. Caso o profissional 

escolhido para atuar na especialidade 
pretendida não esteja cadastrado, o mes-
mo deverá se inscrever no sistema AJG 
por meio do portal da Justiça Federal da 
Bahia.

O convênio, que tem validade inicial 
de cinco anos, vai agilizar o trâmite pro-
cessual nos casos de jurisdição federal 
delegada, traduzindo-se em maior celeri-
dade e integração entre o Poder Judiciá-
rio em suas diversas esferas de atuação.

Fonte: CNJ

A Unicorp está com dois cursos aber-
tos para servidores na modalidade virtual 
na área de desenvolvimento gerencial, 
destinados em especial para os titulares 
de função comissionada  e cargos em 
comissão de natureza gerencial. As pré-
inscrições já estão abertas no portal do 
TRF1 até o dia 6/2.

Aos titulares de funções comissiona-
das e cargos em comissão de natureza 
gerencial é obrigatória, a cada dois anos, 
a participação em cursos de desenvolvi-
mento gerencial com carga horária míni-
ma de trinta horas.

Os cursos são: Decifrando o Plane-
jamento Estratégico e Introdução à Ca-
pacitação Gerencial, ambos com carga 
horária de 30 horas e que, por ocorrerem 
simultaneamente, os interessados so-
mente poderão participar de um deles. 

Foram oferecidas somente 13 vagas 
para a Seccional da Bahia e a SEDER 
vai averiguar a necessidade de horas em 

Unicorp oferece dois cursos virtuais
para servidores da Justiça Federal

ação gerencial dos inscritos para utilizar 
como critério de desempate.

O período de realização do curso Deci-
frando o Planejamento Estratégico será de 
25/02 a 01/04 com instrutoria de Márcio 
Albuquerque, Mariana Gomide Madruga e 
Vânia Regina Fernandes, todos do TRF1.

Já o período de realização do curso In-
trodução à Capacitação Gerencial será de 
18/02 a 18/03 com instrutoria de  Har-
ley Caixeta Seixas (SJTO), Maria da Con-
ceição Moura Oliveira  Moraes (SJBA) e 
Simony Bruguessi Bernardes (SJGO).

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.

Margem da Palavra
Homenagem

Ante a homenagem realizada pela 21ª Vara Federal desta 
Seccional aos seus estagiários, nós da 6ª Vara resolvemos tam-
bém render as mais justas homenagens ao estagiário de nível 

médio da nossa Secretaria, Carlos Antonio dos Santos Rosa, sobretudo por causa 
do término do seu período de estágio. 

Carlos quebrou paradigmas em termos de estágio na 6ª Vara, na medida em que 
obteve, na sua avaliação, as 
notas máximas relativamente 
ao seu desempenho, assidui-
dade, disciplina, aprendizado 
e responsabilidade. 

Nos dezenove anos que 
sirvo à Justiça Federal ja-
mais vi um estagiário tão 
engajado com os desígnios 
da Instituição, que demons-
trasse tanta responsabilida-
de e  empenho no apren-
dizado, que manifestasse 
tanto interesse no apoio das 
atividades exercidas na Se-
cretaria de uma Vara.

Por Weber Coorêa (Diretor de Secretaria da 6ª Vara)

Obras de Direito para 
download gratuito

O acervo on-line do Instituto Brasi-
liense de Direito Público ganhou novas 
obras, de jurisdição constitucional e de 
direitos fundamentais. Os internautas 
podem baixar os e-books, gratuitamente, 
pelo site da instituição (www.idp.edu.br/
publicacoes/portal-de-ebooks). No total, 
estão disponibilizados os conteúdos de 
10 livros. Outras duas edições devem se 
tornar públicas em breve.

Os livros são de professores e alunos 
de graduação e mestrado do curso de Di-
reito do IDP. As publicações são recentes. 
O IDP tem muitos grupos de pesquisa e 
quer levar as informações para a comuni-
dade acadêmica e gerar mais debates.

Entre as obras estão “Jurisdição Cons-
titucional”, organizada pelo ministro Gil-
mar Mendes. Nela, é discutida a eficácia 
dos direitos fundamentais nas relações 
privadas, além do papel desempenhado 
pela jurisdição constitucional, com as te-
orias e decisões proferidas pelo STF. “Fe-
deralismo e Democracia Participativa”, 
das professoras Julia Maurmann Ximenes 
e Janete Barros, discute o princípio da 
defesa do meio ambiente como mecanis-
mo conformador da Ordem Econômica.

Além dos e-books, o acervo conta com 
monografias de alunos de graduação e 
de extensão, dissertações de mestrado, 
relatórios técnicos, artigos, capítulos de 
livros, trabalhos publicados em anais de 
eventos e documentos jurídicos. Artigos 
científicos do ministro Gilmar Mendes 
e do professor Paulo Gonet, publicados 
pela revista Direito Público, também po-
dem ser encontrados. Além de apoiar a 
pesquisa, a biblioteca digital do IDP faci-
lita o acesso às informações e documen-
tos da produção acadêmica e científica 
do instituto.

Deputados buscam 
aprovação rápida de 

TRF mineiro 
Se depender da mobilização dos de-

putados federais mineiros, em meados 
de março, a proposição que cria um TRF 
exclusivo para o Estado será aprovada 
pelos parlamentares. Nos próximos dias, 
a PEC 217 será analisada pela CCJ da 
Câmara e já recebeu parecer favorável do 
relator, o mineiro Jaime Martins.

A PEC foi aprovada em segundo tur-
no no Senado no fim do ano passado e, 
agora, depende dos deputados para ser 
validada. De acordo com o autor da pro-
posta, o senador mineiro Clésio Andrade, 
o TRF1 está sobrecarregado. 

Se a PEC for aprovada, além da cria-
ção do novo tribunal, serão instaladas va-
ras em cinco cidades, aumentando para 
27 os municípios atendidos.

A maior despesa com a criação do TRF 
de Minas será com pagamento de pessoal, 
uma vez que o tribunal deverá ser instalado 
em um prédio do governo estadual. O de-
putado Jaime Martins garante que a banca-
da mineira está mobilizada para aprová-la. 
Segundo ele, a proposta já será colocada 
na pauta da primeira reunião da CCJ.

Uma proposta que também previa a 
criação do TRF de Minas já foi apreciada 
pelo Congresso, porém, não foi aprovada. 
De autoria do ex-senador Arlindo Porto, a 
PEC 544 previa o desmembramento do 
TRF1 em outros quatro: TRF-6 (Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul); 
TRF-7 em Minas Gerais; TRF-8 (Bahia e 
Sergipe); e TRF-9 (Amazonas, Acre, Ron-
dônia e Roraima).

Antes de ser aprovada no Senado, a 
PEC que cria o TRF em Minas Gerais 
enfrentou polêmicas. Alguns senadores 
alegaram que o texto era inconstitucional 
porque teria que ser apresentado pelo Po-
der Judiciário e não por parlamentares.

Mesmo com o questionamento, a 
CCJ da Casa entendeu que a PEC servi-
ria para dar mais agilidade à proposta e 
que, portanto, o senador Clésio Andrade 
poderia apresentá-la. 


