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Aniversariantes
Hoje: Cláudio Santos da Silva (Feira 
de Santana), Fernanda Paula Frei-
tas (9ª Vara), Julia Andrade Bacellar 
Batista (23ª Vara), Edineuza Morei-
ra (Asserjuf) e Milene Engracia Leal 
da Silva (Viverde). Amanhã: Sandra 
Iara Santos Góes (Itabuna), Mad-
son Cardoso Xavier (Irecê), Josiane 
Rocha Santos (Feira de Santana) 
e Ivan de Araujo Costa (Vitoria da 
Conquista). Domingo: Daniela de 
Oliveira (Feira de Santana), Maria 
Leonice Carvalho Amado (12ª Vara), 
Edmundo Sousa Filho e Rubens An-
drade da Silva (ambos da VIPAC). 
Segunda-feira: Renato Neves Leite 
Junior (Itabuna), Luciano Ribeiro de 
Jesus (Feira de Santana), Fabrício 
Melo dos Santos (Barreiras), Beatriz 
da Silva Calmon de Morais (9ª Vara) 
e Érica Renata dos Santos Lima Ma-
cedo (Turma Recursal).
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Escolas de magistratura e universidades 
sugerem mudanças na seleção de juízes

Com o objetivo de reunir subsídios 
e repensar o modelo estabelecido para 
a seleção de magistrados na Resolução 
nº 75/2009, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) realizou na segunda-feira 
(10/06) uma audiência pública para de-
bater o tema. Universidades e escolas de 
formação de juízes estão entre as entida-
des selecionadas para apresentar propos-
tas à revisão da norma. Sugestões para 
aumentar a representatividade e a inser-
ção de profissionais mais experientes fo-
ram alguns dos itens destacados durante 
a audiência pública.    

De acordo com a juíza federal Cín-
tia Menezes Brunett, que representou 
a Escola Nacional de Formação e Aper-
feiçoamento de Magistrados (Enfam) no 
evento, a seleção de candidatos ao cargo 
de juiz precisa ser estruturada de forma 
que a avaliação para o ingresso vá além 
da simples aferição de conhecimento. A 
maior preocupação da entidade está rela-
cionada com representatividade.

“O curso de aperfeiçoamento durante 
o concurso não beneficia a diversidade 
social, de gênero e de raça. Por causa de 
dificuldade financeira ou pessoal, exis-
tem indivíduos que não conseguem bus-
car a magistratura e isso nos preocupa. 
A nossa posição é por um concurso com 
diretrizes claras para seleção de juízes 
alinhados com as expectativas da socie-
dade e um curso de formação inicial for-
te após o ingresso, inclusive, com uma 
etapa nacional e uma avaliação precisa 
ocorrer durante o processo de vitalicia-
mento”, destaca a juíza.

A representatividade também é uma 
preocupação da Associação dos Juízes 
pela Democracia (AJD). Para Claudia 
Maria Dadico, conselheira da entidade, 
o concurso tem que objetivar selecionar 
o juiz que o povo brasileiro necessita, 
ou seja, aquele que vai cumprir os ob-
jetivos traçados na Constituição Federal 
de 1988. A associação apresentou as 
suas contribuições em três eixos: a com-
posição das bancas, os conteúdos e os 
procedimentos afetos a transparência e a 
impessoalidade.

“Embora mulheres, negros e pardos 
representam mais metade da população 
brasileira, tal composição não se reflete 
na nossa magistratura. Dados do Perfil 
Sociodemográfico dos Magistrados Bra-

sileiros elaborado pelo CNJ em 2018 
destacam que as mulheres representam 
38% da magistratura. No que se refere 
ao perfil ético racial apenas 18% se de-
clararam como negros e pardos e apenas 
1,6% são de origem asiática. Além dis-
so, de um total de 18.168 magistrados 
ativos, apenas 11 se declaram indíge-
nas”, enumera Claudia.

De acordo com a proposta apresenta-
da pela ADJ, no que diz respeito as com-
posições das bancas, em vez de reserva 
ou vagas fixas para mulheres e pessoas 
negras e pardas, o marco normativo a ser 
construído pelo CNJ pode aplicar metas de 
diversidade. “Em um primeiro momento, 
os tribunais seriam obrigados necessaria-
mente a reservar ao menos dois assen-
tos a cada cinco em bancas de concurso, 
uma para mulheres independentemente 
da raça, e outro para pessoas negras ou 
pardas de qualquer sexo”, frisa.

Profissionais vocacionados - Já a Es-
cola Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados do Trabalho (Ena-
mat) faz quatro sugestões para aprimorar 
o atual modelo. O primeiro é reformular 
a prova de títulos, considerando pontua-
ções diversas. A segunda alteração pro-
posta baseia-se na facultividade da inver-
são de algumas etapas do certame e o 
terceiro aspecto seria a introdução de um 
procedimento inteligente de correção da 
prova dissertativa, resolvendo problemas 
operacionais e logísticos.

“Precisamos pensar em avaliações 
que introduzam o raciocínio e a análise 
crítica com pequenos casos a serem so-
lucionados. Já a última alteração seria 
a combinação dos títulos para que haja 
uma nota de corte justa. Por exemplo, 
se há uma nota de corte dos 300 melho-
res avaliados, que também sejam con-
siderados os títulos dos 900 mais bem 
posicionados em determinado concurso. 
Com essa média, temos condições de 
valorizar o raciocínio crítico e a experi-
ência profissional do candidato”, consi-
dera o assessor da direção da entidade 
Giovanni Olsson.

O representante da Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados da Justiça Militar da União 
(Enajum), José Barroso Filho, destacou 
a necessidade de pensar na formação de 
juízes mais humanos. “Tenho a impres-
são que os candidatos dão uma grande 
ênfase na memorização das questões 
aplicadas, mas perdem o conceito da 
empatia, da ética, do relacionamento. O 
juiz do século XXI precisa saber que sua 
missão é muito especial, ele pode pro-
vocar mudanças definitivas na vida de 
outra pessoa”, pontua.

A percepção do papel do magistra-
do também foi destacada pelo professor 
e integrante do Conselho Consultivo do 
CNJ André Ramos Tavares. “A resolução 
tem disciplinas obrigatórias estabeleci-
das e, se estamos propondo mudanças, 
seria essencial que esse juiz tenha o 
conhecimento de economia digital. Isso 
não pode mais ser uma opção, estamos 
falando da vida do cidadão. Entre as dis-
ciplinas, considero também obrigatório 
o direito econômico, atualmente consi-
derado o direito socioeconômico”.

Competências - Já o coordenador 
do Laboratório de Gestão do Comporta-
mento Organizacional da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), Thiago Costa, 
apresentou dados de um estudo que 
elencou 20 competências de liderança 
na administração pública. A pesquisa, 
desenvolvida desde 2011 com mais de 
30 instituições do Executivo e do Judiciá-
rio, identificou os perfis necessários para 
as mais diversas funções da administra-
ção pública.

Na compilação dos resultados che-
gou-se as seguintes competências com-
portamentais: condução de mudanças; 
autocrítica; marketing institucional; 
comunicação oral; inovação; empatia, 
flexibilidade; autocontrole; negociação; 
relacionamento interpessoal; gestão de 
conflitos; construção de equipes; dele-
gação; desenvolvimento de equipe; ge-
renciamento de talentos; inspiração de 
pessoas; oferecimento de devolutivas 
(feedback); orientação por resultados; re-
presentação e processo decisório. 

“Para cada um desses caminhos al-
ternativos são recomendadas leituras, 
vivências, estágios, dinâmicas, além da 
atuação em funções distintas para co-
nhecer a realidade daquela unidade. Es-
sas competências são passíveis de serem 
identificadas, descritas, mensuradas e 
desenvolvidas e podem ser diretamente 
avaliadas no quesito aprendizagem, re-
crutamento e seleção. A sugestão seria 
confrontar estas alternativas em possíveis 
competências na área da magistratura e 
adotar aquelas que o Judiciário entender 
mais adequado”, frisou. (Fonte: CNJ)

Prorrogada atualização 
do Pae-SEI para dia 18

A Administração do Tribunal, por in-
termédio do Núcleo Regional de Apoio ao 
Processo Administrativo Eletrônico (Nu-
pae), informa que, em razão de proble-
mas técnicos relativos à baixa velocidade 
dos sistemas da JF1, a atualização do 
PAe-SEI - Processo Administrativo Eletrô-
nico prevista para às 19h30 de ontem 
foi prorrogada para o dia 18 de junho, 
a partir das 19:00h, para a versão 3.1.

Informa, ainda, que durante a atuali-
zação o SEI ficará INDISPONÍVEL. Even-
tuais dúvidas podem ser esclarecidas 
pelo e-mail nupae.sei@trf1.jus.br.

Servidores comemoram 
aniversário do diretor da 

SECAD Augusto Acioly

No início da semana, servidores da DI-
REF e da SECAD se reuniram para cele-
brar o aniversário do diretor da Secretaria 
Administrativa da SJBA, Augusto Acioly, 
que completou mais um ano de vida no 
último sábado, dia 08 de junho.

A confraternização também contou 
com a presença do juiz federal diretor do 
Foro Dirley da Cunha Júnior, bem como de 
diretores e servidores de outros núcleos da 
Seccional.


