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I Encontro de Desenvolvimento 
para juízes federais da Bahia

Evento é promovido pela DIREF e pelo Comitê Vida Legal
O TRF da 1ª Região 

criou o Programa de Melho-
ria do Ambiente de Traba-
lho visando atingir o objeti-
vo estratégico traçado pelo 
CJF de “desenvolver o po-
tencial humano nos órgãos 
da Justiça Federal e forta-
lecer o grau de satisfação 
no ambiente de trabalho, 
promovendo políticas de 
gestão de pessoas que con-
tribuam para o bem-estar 
de magistrados e servido-
res e para a melhoria do 
clima organizacional”.

O Programa de Melho-
ria do Ambiente de Trabalho visa planejar e 
implementar ações estratégicas, de caráter 
institucional e multidisciplinar, que impac-
tem positivamente o ambiente de trabalho, 
bem como solucionar os problemas apon-
tados no Diagnóstico de Vida no Trabalho, 
realizado na Primeira Região, em 2012 
que revelou aspectos de insatisfação que 
impactam consideravelmente a vida dos 
servidores na instituição e que envolvem o 
relacionamento e a gestão dos magistrados 
com as equipes de trabalho.

O magistrado tem um papel crucial 
no atingimento destes objetivos, pois sua 
gestão influencia diretamente no clima, na 
motivação e produtividade dos servidores.

Mediante este cenário, observou-se a 
importância de promover um espaço para 
atualização e aprimoramento da habilida-
de de liderança por parte dos magistrados, 
que são pessoas chaves e agentes de mu-
dança para obtenção de melhorias no ser-
viço público por meio das pessoas.

Mostra-se necessário ampliar a visão e 
aprimorar a competência em Gestão de Pes-
soas visando preparar e capacitar os juízes 
federais para adotarem práticas e métodos 
que potencializem o capital humano e ge-
rem maior satisfação no ambiente de traba-
lho, mobilizando desta forma, as equipes em 
direção ao alcance das metas institucionais.

Com estes propósitos, a Direção do Foro 
e o Comitê de Qualidade de Vida oferece 
o Programa de Aprimoramento de Compe-
tências e Modernização da Gestão para os 
Magistrados.

OBJETIVOS

1- Mobilizar os magistrados para a im-
portância dos resultados apontados no Diag-
nóstico de Qualidade de Vida no Trabalho;

2- Conscientizar sobre a importância do 
papel de líder e gestor de pessoas;

3- Capacitar os magistrados a adotarem 
estilo de liderança e práticas eficazes de 
gestão de equipes;

4- Aprimorar a competência Liderança 
e Gestão de Pessoas de maneira a promo-
ver o aumento da satisfação dos servidores 
e da qualidade de vida no trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O Programa de Desenvolvimento será 
realizado em 3 Encontros, sendo o 1º de 
Integração e os demais de desenvolvimen-
to de competências, contemplando exposi-
ções teóricas interativas e práticas através 
de atividades e dinâmicas.

Os temas a serem abordados são volta-
dos para o aprimoramento e efetividade da 
liderança dos Magistrados:

• Cenário Organizacio-
nal contemporâneo; • Desa-
fios em Gestão de Pessoas 
na atualidade; • Gestão de 
Pessoas no setor público; • 
Diretrizes para lideranças do 
século XXI; • Responsabili-
dades e Papéis dos Magis-
trados/líderes; • Magistrado 
como Gestor de Pessoas; • 
Estilos de liderança e im-
pactos nas equipes; •Prin-
cípios da Liderança Edu-
cadora; • Como engajar e 
motivar os servidores?; • 
Como promover a Qualida-
de de Vida no trabalho;• 
Técnicas e ferramentas de 

Gestão de Pessoas; • Líder Coach; • Pro-
pósito e Missão em Gestão de Pessoas; • 
Inteligência Emocional para lidar com a di-
versidade; • Gestão Sustentável; • Equipes 
de Alta Performance e Qualidade de Vida; 
• Diagnóstico Estilo de Liderança.

METODOLOGIA

Interativa e experiencial com a uso de 
técnicas facilitadoras à aprendizagem efeti-
va: jogos, dinâmicas, desafios individuais e 
em equipe, como também, exposição dialo-
gada, vídeos, leituras e debates. Após a exe-
cução das atividades será realizada o Ciclo 
de Aprendizagem Vivencial visando a iden-
tificação das dificuldades encontradas nos 
desafios propostos, necessidades de melho-
rias e mudanças no dia a dia na instituição.

O Programa será aplicado aos juízes 
federais em três módulos de quatro horas 
cada um nos dias 18 de setembro, 23 de 
outubro e 20 de novembro na Sala de Trei-
namento do Fórum Teixeira de Freitas e será 
conduzido por Renata Castello Branco, psi-
cóloga, consultora de Recursos Humanos 
com Formação Internacional em Coaching  
e especialista em Administração e Gestão 
de Negócios com vasto conhecimento da 
realidade da Justiça Federal da Bahia por 
ter ministrado vários treinamentos e cursos 
nesta Seccional.

CNJ confirma corte de ponto 
de grevistas do TRT da Bahia

O CNJ confirmou a decisão de suspen-
der o pagamento dos servidores do TRT da 
Bahia em greve. A decisão confirma liminar 
do conselheiro Fabiano Silveira.

A discussão foi levada ao CNJ pela 
OAB-Ba. O pedido era pelo corte de ponto 
dos servidores em greve por interrupção da 
prestação de serviços aos jurisdicionados. 
O CNJ concordou com o pedido e aplicou 
aos servidores a regra da Lei 7.783, que 
trata da greve no setor privado, segundo a 
qual a adesão a movimento grevista sus-
pende o contrato de trabalho.

Na liminar, o relator Fabiano Silveira 
afirma que “o reconhecimento de con-

flagração do estado de greve pelos ser-
vidores públicos impõe, como resultado 
jurídico, a aplicação analógica das dis-
posições aplicáveis à relação de trabalho 
havida entre o trabalhador e o emprega-
dor público: a suspensão do contrato de 
trabalho, aqui representada pelo corte de 
ponto e desobrigação do pagamento dos 
dias não trabalhados".

Há outros pedidos no CNJ pedindo 
providências a respeito de paralisações no 
Judiciário. Há pedidos, por exemplo, para 
que os servidores do TRT do Distrito Fe-
deral e do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região parem de fazer piquetes.

No Superior Tribunal de Justiça, corre 
um pedido da União — que já teve liminar 
negada — para que 90% dos servidores da 
área de TI da Justiça Eleitoral se mante-
nham em atividade. A preocupação é que 
a greve interfira no andamento das eleições 
municipais de 2016 e no funcionamento 
do cadastro biométrico.

Está na pauta do Supremo Supremo 
Tribunal Federal um recurso extraordinário 
que discute a constitucionalidade do des-
conto salarial de servidores que aderiram 
a greve. O recurso teve a repercussão geral 
reconhecida e tem como relator o ministro 
Dias Toffoli.

CJF diz que poupará
R$ 150 milhões com 

cancelamento de obras
O Conselho da Justiça Federal vetou o 

início de novas obras neste ano e em 2016 
na proposta orçamentária da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus, por causa do 
impacto da desaceleração da economia nas 
contas públicas. A decisão, aprovada em 10 
de agosto, vai gerar uma economia de mais 
de R$ 150 milhões para a Justiça Federal.

Segundo o presidente do colegiado e do 
Superior Tribunal de Justiça, Francisco Fal-
cão, não há como pensar no início de novas 
obras diante das dificuldades orçamentárias 
apontadas pelos órgãos técnicos, em decor-
rência do cenário fiscal desfavorável do país.

Ele diz que devem ser mantidas apenas 
as aquisições de imóveis, ampliações, re-
formas e obras já em andamento, além dos 
projetos custeados pelos contratos com o 
Banco do Brasil e com a Caixa Econômica 
Federal.

Vaga na Academia 
de Letras Jurídicas 

A Academia de Letras Jurídicas da 
Bahia torna público que estará aberta a 
partir de 22/8, poir 60 dias, a inscrição de 
candidatos a Membro Efetivo para a Cadei-
ra 24, vaga em razão do falecimento do 
acadêmico Mário de Figueiredo Barbosa. 

O pedido de inscrição será formalizado 
mediante requerimento dirigido ao Presi-
dente da Academia acompanhado de cur-
riculum vitae; pagamento da taxa de R$ 
1.500,00 e os comprovantes dos requi-
sitos previstos no Estatuto da Academia: 
I) ser brasileiro nato e residir na Bahia; 
II) Bacharelado em Direito há, pelo me-
nos, 10 anos; III) reputação ilibada; IV) 
ser autor de obra jurídica que revele a sua 
contribuição ao aprimoramento do Direi-
to e da língua nacional; V) Exercício do 
magistério superior em Direito, mediante 
concurso de provas e títulos, há, pelo me-
nos, 10 anos. 

A inscrição poderá ser feita na Sede 
da Academia, à Alameda Capimirim, n. 
14, bairro da Graça, onde estarão à dis-
posição dos interessados o Estatuto e o 
Regimento Interno.


