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Juiz federal João Paulo Pirôpo recebe 
título de Cidadão de Paulo Afonso

O juiz federal da Subseção Judiciária de 
Paulo Afonso João Paulo Pirôpo recebeu na 
última sexta-feira, 25/9, o título de Cidadão 
de Paulo Afonso.

A proposição do título foi feita pelo pre-
sidente da Câmara, Petrônio Nogueira, e os 
vereadores, por unanimidade, outorgaram o 
título ao magistrado pelos seus relevantes 
serviços prestados às populações de Paulo 
Afonso e à região dos quatro estados fron-
teiriços.

O juiz federal João Paulo Pirôpo é natural 
de Salvador e é mestre em Direito Público, 
especialista em Direito Previdenciário e pro-
fessor da FASETE. 

A solenidade ocorreu na Câmara dos Ve-
readores do Município e foi assistida por 
autoridades civis, militares, parlamentares e 
jurídicas. Também estavam presentes na sessão solene, os deputados estadual e federal, 
Augusto Castro e Mário Júnior. O juiz federal Saulo Casali Bahia representou a DIREF no 
evento (foto acima).

Acompanhado por seus familiares, amigos, colegas e servidores da Subseção Judici-
ária, o novo cidadão do Município de Paulo Afonso estava emocionado e agradecido pela 
honraria e, em entrevista durante o evento, falou sobre a situação política e econômica 
do país. 

O homenageado fez um breve relato do seu trabalho e da sua equipe que solucionou 
mais de 7 mil processos pendentes em apenas 18 meses, e resolveu litígios do INSS que 
fomentaram a economia em mais 42 milhões de reais liberados, além das conquistas de 
recursos humanos capacitados e do patrimônio físico que aguarda a licitação para a con-
clusão das obras da nova sede em terreno cedido pela CHESF, para melhores condições 
de trabalho e atendimento aos que procuram a Justiça Federal.

Para o juiz, a “menina dos seus olhos” é a Expedição da Cidadania que irá atender a 
20 municípios ribeirinhos do São Francisco, de Paulo Afonso até Juazeiro, com assistên-
cia jurídica, serviços médicos e odontológicos e concessão de documentos pessoais, haja 
vista a relevância da função social do Judiciário Federal para os mais necessitados que 
vivem às margens do Velho Chico.

Fonte: www.ozildoalves.com.br

A Seção Judiciária da Bahia realizou 
na última quinta-feira, 24/09, o I Encontro 
dos Magistrados para Desenvolvimento de 
Competências e Modernização em Gestão 
de Pessoas com a presença de 20 juízes 
federais.

O encontro teve como objetivos discu-
tir os resultados obtidos no Diagnóstico de 
Qualidade de Vida no Trabalho da 1ª Re-
gião, aprimorar competência, liderança e 
gestão de pessoas, capacitando os juízes 
federais da Seccional e suas Subseções a 
adotarem um estilo de liderança e práticas 
eficazes de gestão de equipes, de maneira 
a promover o aumento da satisfação dos 
servidores e da qualidade de vida no tra-
balho.

O evento foi realizado pela psicóloga, 
coach e consultora de RH, Renata Castello 
Branco, diretora da Excelência Consultoria 
Recursos Humanos.

O Encontro foi considerado um sucesso 
especialmente por promover a integração 
e a   troca de experiências e ideias relacio-
nadas a melhorias em gestão de pessoas 
no dia a dia entre os magistrados e suas 
equipes.

Segundo Renata Castello Branco, foi 
louvável a iniciativa do Comitê de Quali-
dade de Vida no Trabalho em proporcionar 
esta ação. Além deste, acontecerão mais 
dois encontros até novembro de 2015 vi-

sando consolidar os propósitos de eficácia 
em liderança e atender as expectativas 
dos servidores pela  melhoria do relacio-
namento com os gestores e do clima or-
ganizacional. 

A juíza federal da 14ª Vara, Cynthia de 
Araújo Lima Lopes, que juntamente com 
os servidores membros do Comitê de Qua-
lidade de Vida, participou da formatação 
do curso em apoio à consultora, conside-
rou que o resultado da iniciativa superou 
todas as suas expectativas e considerou 
que os juízes presentes ficaram bastante 
impressionados.

Confirmando a opinião da juíza federal 
Cynthia Lopes, leia, abaixo, a opinião do 
juiz federal da 3ª Vara, Pompeu de Sousa 
Brasil: 

“Em boa hora a Diretoria do Foro e o 
Comitê de Qualidade de Vida conceberam 
o curso sobre gestão e liderança para os 
juízes da casa, conclusão que se formou 
já no encerramento do primeiro encontro. 

De fato, para além de abordar compe-
tências próprias para o exercício desses 
papéis, inerentes à condição de quem 
trabalha em equipe, produzindo resulta-
dos que significam, na verdade, a soma 
do esforço de várias pessoas, a mensa-
gem da psicóloga Renata Castello Branco 
desafia a característica tradicionalmente 
insular dos magistrados, reclusos que 
são, infensos a troca de experiências com 
colegas e a exposição de suas inquieta-
ções em espaço mais amplo do que suas 
próprias consciências. 

Trazidos a lume os ganhos do com-
partilhamento de soluções, de ideias, de 
procedimentos e de tudo o que provém 
da experiência plural e da aproximação 
de profissionais que enfrentam as mes-
mas dificuldades, já despontam resulta-
dos, como a marcação de encontros re-
gulares, temáticos ou não, por afinidade 
de competência das varas ou não, for-
mação de grupos em rede de comunica-
ção social e o uso mais intensivo dessas 
ferramentas. 

Todos ganham e, sobretudo, o des-
tinatário final desses esforços - que é o 
jurisdicionado -, com a otimização dos 
serviços e a prestação jurisdicional mais 
célere, uniforme, trabalho que, buscando 
afastar-se do vezo individualista, se qua-
lifica pela produção coletiva de juízes e 
servidores”   

Magistrados elogiam iniciativa do I Encontro de 
Desenvolvimento para Juízes Federais da Bahia

Também opinou o juiz federal Alex  
Schramm de Rocha, titular da Subseção de 
Eunápolis:

“A atividade promovida pela Direção 
do Foro e pelo Comitê de Qualidade de 
Vida no Trabalho com os juízes desta 
Seção é digna de elogios, pois nos opor-
tunizou a reflexão conjunta sobre nossa 
atuação como gestores. Talvez para quem 
não viva o dia a dia da Justiça Federal es-
tranhe esta informação, mas todos sabe-
mos que a maior parte do nosso tempo é 
dedicada à gestão, quer de pessoas, quer 
dos procedimentos (judiciais e adminis-
trativos), sobretudo quando no exercício 
da titularidade.

A psicóloga Renata Castelo Branco, 
que já trabalha em parceria com a Justiça 
Federal em desenvolvimento de pessoas, 
desde 2007, apresentou dados colhidos 
em pesquisa acerca das condições de 
trabalho em nossa Seção, sobre os quais 
os magistrados presentes debateram e 
apresentaram propostas de melhorias em 
condutas e procedimentos. Foi uma expe-
riência ímpar, que precisa se tornar fre-
quente.”

Terça Gerencial hoje: 
“Gestão Eficaz do 

Tempo - Como fazer 
do tempo nosso aliado”

A psicóloga Renata Castello Branco con-
duzirá hoje, às 15h, no Auditório Ministro 
Dias Trindade abordando o tema “Gestão 
Eficaz do Tempo - Como fazer do tempo 
nosso aliado”.

Renata é psicóloga com Formação em 
Abordagem Sistêmica e Terapia Familiar. 
Especialista em Administração e Gestão de 
Negócios com Formação em Consultoria 
Empresarial, Jogos de Empresa e Técnicas 
Vivenciais. Tem formação e certificação in-
ternacional em Coaching Integrado. Docen-
te nos cursos de MBA voltados para Gestão 
de Pessoas, Liderança Estratégica, Gestão 
em RH e Gestão em Saúde. 

A Terça Gerencial de hoje começa logo 
após o Curso Sobre o Novo CPC, com o juiz 
federal Salomão Viana.

Curso Sobre o Novo CPC com 
juiz Salomão Viana aborda hoje 
Inovações sobre competência
O juiz federal Salomão Viana continua 

hoje a 1ª parte do Curso Sobre o Novo CPC 
das 13h às 15h no Auditório do Fórum tei-
xeira de Freitas


