
Aniversariantes
Hoje: Dra. Ana Carolina Dias Lima 
Fernandes, juíza federal substituta da 
11ª Vara, Ana Cristina Stavola Pereira 
Queiroz (2ª Vara) e Reinaide Sobrinha 
(19ª Vara). Amanhã: Maria de Fátima 
Martins  (Jequié), Julia Terra Nova dos 
Santos (Conciliação), Nathália Moi-
nhos de Miranda (NUCRE) e Ricardo 
Reis dos Santos (Alagoinhas). Domin-
go: Dr. Cristiano Miranda de Santana, 
juiz federal da 15ª Vara, Dr. Fábio 
Stief Marmund, juiz federal substituto 
da 23ª Vara, Cláudio Cardoso de Melo 
(22ª Vara) e Vanessa de Jesus Rabelo 
(21ª Vara) Segunda-feira: Ana Carolina 
Oliveira de Carvalho Gomes (NUCJU) e 
Evanilson Santos da Silva (19ª Vara).

Parabéns!!!
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Na edição 156 do
Primeira Região na TV
 Inaugurada mais uma vara na 

Seção Judiciária do Maranhão;  De-
sembargadora Neuza Alves recebe Me-
dalha do Pacificador;  Juiz federal 
Saulo Casali é empossado no cargo de 
conselheiro do CNJ;  Encontro 2013 
do JEF da 1ª Região;  Saiba como par-
ticipar do Censo do Poder Judiciário.  
Participe enviando e-mail para o ende-
reço: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Indiano Swami Paramtej 
ministra aulas de 

meditação no Brasil 
O instrutor indiano Swami Paramtej, 

conhecido internacionalmente, está no 
Brasil para aulas de meditação em São 
Paulo, Rio, Curitiba, Salvador e Recife. 

Em eventos promovidos pela Funda-
ção Arte de Viver, o instrutor, reconhecido 
em muitos países por seus cursos, estará 
em Salvador de 16 a 18/9 para aulas de 
Sahaj Samadhi (meditação para inician-
tes); Satsangs (encontros com dança e 
música); e o curso A Arte do Silêncio, no 
qual os participantes viverão uma experi-
ência de autoconhecimento.

As inscrições podem ser feitas pelo 
site www.artedeviver.org.br.

100 mil soteropolitanos 
já recadastraram 

seus imóveis
Cerca de 100 mil pessoas concluíram 

o recadastramento imobiliário promovido 
pela Prefeitura. Desse número, 86.130 
foram de imóveis que possuíam cadas-
tro junto ao município, 13.796 de novos 
cadastrados e 979 referentes a condomí-
nios. O projeto é obrigatório para todos 
que possuem imóvel na capital, isentos 
ou não do pagamento do IPTU. 

O recadastramento continua até 30/9 
através do site www.recadastramento.
salvador.ba.gov.br. Além do cadastro os 
contribuintes devem enviar documento 
que comprove a propriedade do imóvel 
ou, no caso dos síndicos, que compro-
vem a legitimidade de representação. 
Contribuintes que efetuarem o recadas-
tramento garantem o desconto de 10% 
no IPTU em 2014 e 2015. 

O assédio moral é ato contrário aos 
princípios da administração pública e 
sua prática se enquadra como improbi-
dade administrativa. A decisão, inédita, 
é da Segunda Turma do STJ e impõe a 
um ex-prefeito multa equivalente a cinco 
anos de seu salário no cargo, mais três 
anos de suspensão de direitos políticos. 

Conforme a ministra Eliana Calmon, 
que relatou o processo, o assédio moral 
se configura por uma campanha de terror 
psicológico pela rejeição da vítima, indo 
além de provocações no local de traba-
lho como sarcasmo, crítica, zombaria ou 
trote. A vítima é submetida a difamação, 
abuso verbal, agressões e tratamento frio 
e impessoal. 

Cinco anos de multa - No caso ana-
lisado, o ex-prefeito da cidade gaúcha 
de  Canguçu já havia sido condenado, 
no âmbito do direito civil, pelos atos 
praticados contra servidora. Na ação 
civil pública movida pelo Ministério Pú-
blico, no âmbito do direito administra-
tivo, foi condenado à perda dos direitos 
políticos e impossibilidade de contratar 
com a administração por três anos, 
mais multa equivalente a cinco anos 
do valor de sua remuneração mensal à 
época dos fatos. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul anulou a condenação, por enten-
der que os atos praticados “não guarda-
vam qualquer relação com a moralidade 
administrativa” prevista na Lei de Impro-
bidade (Lei 8.429/92). 

STJ condena ex-gestor que praticou 
assédio moral a multa equivalente 

a cinco anos de salário 
Vingança por denúncia - O então 

prefeito teria atuado para se vingar da 
servidora, responsável por denunciar ao 
Ministério Público a existência de dívi-
da do município que rendeu notícias e 
a instalação de uma comissão especial 
processante. 

Ele teria mantido a funcionária “de 
castigo” em uma sala de reuniões por 
quatro dias e ameaçado colocá-la em 
disponibilidade, além de ter concedido 
férias forçadas de 30 dias. 

Segundo reportagens veiculadas à 
época, essas práticas do ex-prefeito eram 
comuns. Ele teria dado entrevista ao 
jornal Zero Hora confirmando os atos e 
afirmando que “três dias foi muito pou-
co para ela”. Em contestação à ação, ele 
também confessou os fatos. 

“A Lei 8.429 objetiva coibir, punir 
ou afastar da atividade pública todos os 
agentes que demonstrem pouco apreço 
pelo princípio da juridicidade, denotan-
do uma degeneração de caráter incom-
patível com a natureza da atividade de-
senvolvida”, esclareceu Eliana Calmon.

“Comportamentos como o presente 
enquadram-se em ’atos atentatórios aos 
princípios da administração pública’, 
pois ’violam os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às 
instituições’, em razão do evidente abu-
so de poder, desvio de finalidade e mal-
ferimento à impessoalidade, ao agir de-
liberadamente em prejuízo de alguém”, 
completou a ministra.

Curso Nova Gestão e Liderança Moderna
para servidores é encerrado hoje

Termina hoje o Curso Nova Gestão e 
Liderança Moderna oferecido aos servi-
dores detentores de função de natureza 
gerencial. O treinamento a cargo da faci-
litadora Renata Castello Branco de Pau-
la, já conhecida de muitos servidores de 
cursos anteriores, foi direcionado a um 
público de 40 servidores e ocorreu esta 
semana, totalizando 16 horas  

Renata Castello Branco tem MBA em 
Administração e Gestão de Negócios, é 
consultora em RH com foco em desenvol-
vimento humano e organizacional, gestão 
por competências e gestão estratégica de 
Recursos Humanos e é psicóloga clínica 
de adolescentes, adultos e famílias.

Os objetivos deste último treinamento 
foram: atualização sobre as práticas de 
gestão e liderança, qualificação e moder-

nização da atuação profissional dos ser-
vidores, desenvolvimento das habilidades 
relacionadas à gestão e liderança. 

Durante o treinamento foram abor-
dados temas como: Valores e Cultura 
Organizacional; Gestão da Cultura Or-
ganizacional; Planejamento Estratégi-
co; Princípios básicos da gestão moder-
na; Papéis do líder; Novos padrões de 
liderança;Estilo situacional do líder; De-

safios da liderança moderna; Gestão por 
Competências; Gestão do Conhecimento; 
Comunicação Organizacional; Comunica-
ção e Feedback; Instrumentos e Estraté-
gias de Gestão.

A metodologia utilizada foi a intera-
tiva e participativa, com utilização de 
recursos facilitadores à aprendizagem: 
vídeos, discussões, debates e atividades 
práticas.


