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Aniversariantes
Hoje:  Cléria Dias Sampaio (SECAD), 
Aline Porto Barral (23ª Vara), Vinicius 
Guimarães Valente (Teixeira de Freitas), 
Daniela Ferreira Oliveira, José Adailton 
Almeida Leão (ambos de Feira de San-
tana). Amanhã: Juliana Paiva Costa Sa-
mões (14ª Vara), Marco Antonio Pereira 
de Santana (NUASG), Maria Renialda 
Dantas de Souza (Alagoinhas), Jaciara 
Barreto de Souza Alves (Turma Recur-
sal), Tiago Sousa de Oliveira (NUCRE), 
Rita de Cássia Correia Sena (Contrate), 
Ana Paula de Jesus e Lêda Sueiro (am-
bas da ASSERJUF).
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Possível extinção da Secretaria de 
Reforma do Judiciário é criticada

Como parte do esforço para colocar em 
ordem as contas do governo federal, a presi-
dente Dilma Rousseff cogita fechar a Secre-
taria de Reforma do Judiciário. Ainda não há 
anúncio oficial, mas a ideia não foi bem vis-
ta por quem acompanha o trabalho do órgão 
do Ministério da Justiça criado em 2003.

Para o ministro Gilmar Mendes, do STF, 
a supressão da secretaria não faz sentido. 
No entanto, é preciso repensar o papel do 
órgão, que tem cumprido papel importante 
para melhorar o Judiciário brasileiro. 

Para Gilmar, a Secretaria deveria incen-
tivar a solução de conflitos por meios al-
ternativos, como mediação e conciliação, e 
promover ações para diminuir a judicializa-
ção, com participação do Poder Executivo, 
litigante contumaz e responsável por mui-
tos dos processos e demandas repetitivas 
que tramitam na Justiça. “É preciso que 
haja uma nova concepção do Judiciário”, 

afirma, lembrando que o Brasil já alcançou 
100 milhões de processos.

O novo ciclo da reforma do Judiciário 
capitaneada pelo órgão, diz, também de-
veria privilegiar a Justiça criminal e con-
tribuir para melhorar a segurança pública. 
A área, segundo ele, tem muitas falhas. 
Ele cita o excesso de determinações de 
investigações, demora na conclusão dos 
processos e denúncias oferecidas que não 
são concluídas. A secretaria, pontua o mi-
nistro, poderia também subsidiar estados 
que encontram dificuldades para melhorar 
o funcionamento da Justiça criminal.

Na opinião do advogado Pierpaolo Cruz 
Bottini, ex-secretário da Reforma, a extin-
ção do órgão seria “um passo atrás”. “En-
tendo a crise fiscal, poderiam até diminuir 
a secretaria, mas não fechá-la”, diz. 

Fonte: CONJUR

Acontece amanhã, 26/11,  o 3º e úl-
timo Encontro de Magistrados previsto no 
Programa de Desenvolvimento de Compe-
tências e Modernização em Gestão de Pes-
soas. O encontro será, como nos dois pri-
meiros, na sala de treinamento do Fórum 
Teixeira de Freitas às 14h.

Nos dois encontros anteriores ( 24/9 
e 12/11) foram abordados temas como 
Cenário contemporâneo  nas organiza-
ções, desafios em Gestão de Pessoas, 
Insatisfações e demandas dos servidores, 
Qualidade de Vida no Trabalho, Papéis e 
Responsabilidades dos Magistrados, além 
de discussões sobre possíveis ações e prá-
ticas a serem adotadas no dia a dia na 
gestão de equipes.

O próximo Encontro abordará questões 
práticas voltadas para a motivação e en-
gajamento das equipes, com foco na me-
lhoria do relacionamento e clima organi-
zacional e aprimoramento da performance 
do servidor.

Este trabalho tem sido realizado pela 
psicóloga e diretora da Excelência Consul-
toria, Renata Castello Branco, parceira da 
Justiça Federal da Bahia, nas ações de de-
senvolvimento e gestão de pessoas,  desde 
o ano de 2007.

3º Encontro de Desenvolvimento para 
juízes federais da Bahia acontece amanhã

"Estou muito feliz com essa oportuni-
dade de promover um trabalho  de refle-
xão, aprendizagem e troca de experiências 
entre os Magistrados sobre esse tema tão 
desafiador para todos e especialmente, 
podendo atender a demanda e expectati-
va dos servidores em aprimorar os Magis-
trados em liderança e gestão de pessoas", 
afirmou Renata.

O JFH publicou, na sua edição de 24/9, 
o convite da juíza federal da 14ª Vara Cyn-
thia de Araújo Lima Lopes sobre o evento. 
Reproduzimos parte do texto a seguir.

“Gostaria de convidar, em nome  do 
Comitê de Qualidade de Vida, todos os 
colegas magistrados para o Encontro de 
Desenvolvimento para Juízes Federais da 
Bahia. [...]

Considero essa uma oportunidade ex-
celente, na medida em que vai tratar de 
uma qualificação nossa, de magistrados. 
Muitos juízes administram  bem  as unida-
des, mas de modo  intuitivo, sem ter tido 
um preparo específico para exercê-lo ade-
quadamente, otimizando a  gestão de ta-
lentos e  incentivando   outras habilidades 
importantes para o exercício de um bom 
trabalho à frente da unidade jurisdicional.   

Acredito que, mesmo intuitivamen-
te, muitos juízes conseguem realizar um 

bom trabalho mas, sem dúvida alguma, 
conseguiriam um resultado nessa área 
muito melhor  se devidamente qualifica-
dos a tanto.

Considerando que existe essa oportu-
nidade aqui dentro da nossa Seção Judi-
ciária, a oferta desse curso é uma opor-
tunidade imperdível para  melhorarmos  
enquanto administradores e gestores. 

O fruto desse trabalho não está apenas 
no servidor porque o juiz também ganha, 
e muito, com a melhoria do ambiente de 
trabalho.

Logicamente, nenhuma das nossas 
unidades funciona idealmente e adminis-
trar é também lidar com a escassez de re-
cursos humanos.

Hoje, a Justiça Federal atravessa um 
período de tensão, com a questão do re-
ajuste dos vencimentos dos servidores. 
Acredito que o momento atual que os ser-
vidores estão atravessando, com uma de-
fasagem salarial muito grande, passando 
por uma greve de três meses, leva a uma 
preocupação dos juízes quanto a  possí-
veis estremecimentos.

Assim, o momento é ideal para esse 
curso, é a oportunidade também para o 
resgate dessas relações que eventualmen-
te sofreram desgastes.

Por isso,  quero convidar  os colegas, 
por entender que todos só temos a ga-
nhar, juízes e servidores. O ideal seria 
que os juízes das Subseções se deslo-
cassem até Salvador. Seria muito impor-
tante a presença deles aqui já que  eles 
têm a necessidade desse curso muito 
mais acentuada, uma vez que  admi-
nistram  unidades bem maiores e mais 
complexas nas subseções”.

Parte dos juízes que participaram do 2º 
Encontro de Magistrados realizado dia 12/11
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Revista Síntese de Direito Adminis-
trativo n. 113 (maio/2015) - Sumário: 
• A processualiza-
ção da extinção do 
vínculo do servidor 
estável – Rafael 
Carvalho Rezende 
Oliveira; • Exigibi-
lidade de procedi-
mento administra-
tivo na dispensa 
de servidor públi-
co – Elói Martins 
e Ariane Cruz; • O 
princípio do devi-
do processo legal e as prerrogativas da 
Administração Pública: a garantia do 
processo administrativo formal e subs-
tancial na demissão do servidor público 
– Emerson Moura e Juliana Maranhão; 
• Servidor público municipal celetista 
estável pode ser demitido de forma imo-
tivada – Gina Copola; • O uso do pregão 
para licitar bens complexos – Distorção 
da modalidade licitatória – Ricardo das 
Neves; • Acumulação de cargo público 
com mandato eletivo de vereador – Victor 
de Amorim; • O contingenciamento de 
dotações orçamentárias e o Sistema de 
Informação de Custos do Setor Público – 
Leandro Dall’Olio.

Revista Síntese de Direito Adminis-
trativo n. 114 (junho/2015) - Sumário: 
•Indisponibilidade de bens segundo a 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
nº 8.429/1992) – Helio Rios Ferreira; 
• Indisponibilidade de bens na Lei de 
Improbidade Administrativa – Daniel 
Coelho e Thiago Carvalho; •  O conflito 
entre o princípio da indisponibilidade 
do interesse público e o devido proces-
so legal na improbidade administrativa: 
Standards para aplicação da indisponi-
bilidade de bens do indiciado – Emer-
son Moura; •  Cargos e empregos em 
comissão, e o terceiro regime – A Cons-
tituição, aposentadoria e desligamento 
– Ivan Rigolin; •  Maioridade penal e 
criação de vagas ao encarceramento de 
condenados com 16 e 18 anos – Câma-
ras de julgamentos para retirar a com-
petência – por prerrogativas de função 
– das Cortes Superiores, aproveitando a 
estrutura da “Justiça” Militar nos Esta-
dos. A assunção de julgadores aos Tri-
bunais – Caio Paz de Barros.

Campanha contra 
o glaucoma nos JEFs
O Núcleo de Bem Estar Social - NUBES 

e a Clínica Oftalmocare realizam amanhã 
e sexta-feira (26 e 27/11) uma campanha 
de promoção de saúde ocular no foyer do 
Prédio dos JEFs nos moldes da realizada 
no Fórum Teireira de Freitas dias 5 e 6/11.

A campanha consiste em um ação 
educativa de prevenção e combate ao 
glaucoma, inclusive com a realização de 
exames preventivos. O glaucoma é uma 
das principais causas de cegueira no Bra-
sil e no mundo.


