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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Ayme Ribeiro de Freitas (NUCAF), Elder Novais Logrado (13ª Vara),Renata de 
Oliveira Perdiz Buttenbender (Ilhéus), Nadja Conceição da Silva Gringo (Guanambi) 
e Saturnino Sacramento (Delta). 
Amanhã: Márcia Rodrigues de Araújo Reis (SECAD), Sílvia Maria da Cruz Azevedo 
(16ª Vara), Fabiana Souza Araujo de Lima (NUCRE), José Silva de Santana  e Sílvia 
Maria da Cruz Azevedo (ambos da 18ª Vara), Rodrigo Oliveira Lourenço (2ª Turma 
Recursal) e Ticiana Coelho Silveira (6ª Vara). 

Parabéns!!!

Não cabe ao Judiciário equiparar valor de 
auxílio-alimentação dos seus servidores

Não cabe ao Judiciário equiparar o va-
lor do auxílio-alimentação dos servidores 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus ao dos 
servidores dos tribunais superiores, do CNJ 
ou do Tribunal de Justiça do DF.  

Com essa decisão, tomada no dia 12 
de junho, a Turma Nacional de Uniformiza-
ção dos JEFs reformou acórdão da Turma 

Recursal de Sergipe que havia concedido 
a equiparação com base na isonomia entre 
servidores ocupantes do mesmo cargo, pre-
vista na lei 8.112/90.

A União, autora do recurso à TNU, apre-
sentou como contrapartida da decisão da 
turma recursal sergipana um acórdão da 
4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.  
A questão chegou a um resultado após o 
voto de desempate do presidente da TNU, 
ministro Arnaldo Esteves Lima. “A natu-
reza indenizatória do auxílio-alimentação 
admite as diferenças, ainda que o dese-
quilíbrio não seja desejável”, afirmou o 
ministro, acompanhando o voto do relator, 
juiz federal Rogério Moreira Alves.

O relator considerou que o art. 41, 
§ 4º, da Lei 8.112/90 somente garante 
isonomia de vencimentos, de forma que 

Por Amanda Julieta -SECOS 

O ambiente tranquilo de Guarajuba, no 
município de Camaçari, sediou, de 12 a 
14 de junho, o VI Encontro de Diretores da 
Justiça Federal da Bahia. Durante o even-
to, os diretores dos Núcleos Administrati-
vos e das Secretarias da Seccional baiana 
e suas Subseções Judiciárias participaram 
de palestras e workshops com temas que 
objetivaram melhorias na gestão. 

A mesa de abertura do encontro con-
tou com a presença do diretor do Núcleo 
de Recursos Humanos, Luiz Quaresma 
de Mello Neto; dos palestrantes Edina 
Bom Sucesso e Márcio Albuquerque; e 
dos representantes da Emgea e da Caixa 
Econômica Federal, Eugen Smarandescu 
Filho e Antônio Messias Brito, respecti-
vamente. Na oportunidade, o diretor do 

NUCRE deu as boas vindas aos partici-
pantes e discorreu sobre a importância 
da realização do evento.

 Em seguida, a psicóloga Edina Bom 
Sucesso conduziu a palestra e o workshop 
"Bases para o engajamento e comprome-
timento das equipes de trabalho", tema 
que reflete um desafio para os gestores 
da atualidade. Ilustrando suas falas com 
exemplos próximos da realidade dos dire-
tores, embasamento teórico e muito bom 
humor, Edina falou sobre a importância 
de o diretor conhecer a sua equipe e a si 
próprio como forma de melhorar os resul-
tados e a qualidade de vida no trabalho. 

"Como gestores, nós precisamos olhar 
o nosso próprio comportamento, verificar 
o que funciona, o que não está funcio-
nando bem e começar a estabelecer ca-
minhos para a mudança de postura. Jun-
to a isso, é necessário o conhecimento 
da equipe, saber quem são as pessoas, 
os anseios delas, as necessidades, os so-
nhos", explicou Edina. Para a psicóloga, 
a maior dificuldade na liderança, muitas 
vezes, é ter que pontuar uma pessoa pelo 
seu desempenho ou postura inadequada, 
mantendo limites firmes.

No segundo dia do encontro, "Lide-
rança na gestão atual frente às deman-

das impostas a Justiça Federal" foi o 
tema da palestra e do workshop reali-
zados também por Edina Bom Sucesso. 
Na  ocasião, a psicóloga discutiu manei-
ras de ampliar o exercício da influência, 
sempre focando na importância de uma 
gestão humanizada. Entre as habilidades 
exigidas de um bom diretor, estão a ca-
pacidade de escutar com atenção, dizer 
o que precisa ser dito e saber lidar com 
situações de conflitos. Os participantes 
expuseram casos comuns no dia a dia de 
trabalho e pensaram juntos maneiras de 
resolver problemas.

Durante o período da tarde, o diretor 
da Divisão de Desenvolvimento e Avalia-
ção de Recursos Humanos do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região, Márcio Albu-
querque, conduziu a palestra e o workshop 
"Planejamento Estratégico". 

O palestrante dividiu os participantes 
em grupos para que fizessem alguns exer-
cícios refletindo sobre a maneira de gerir 
suas equipes de trabalho. Entre as ativida-
des, houve um simulado de análise de um 
processo de trabalho, apontando metas, 
planos de ação e possibilidades de melho-
rias na execução; e a elaboração de um 
projeto visando melhorias em resultados e 
nas rotinas de trabalho.

Márcio Albuquerque explicou que o 
planejamento estratégico é a melhor ma-
neira de se atingir metas e que o cumpri-
mento dos objetivos estratégicos afeta a 
Justiça Federal como um todo, destacan-
do a importância de discutir esse tema 
com os diretores. "O principal motivo de 
se implementar a discussão do plane-
jamento estratégico com a Área Fim é 
justamente para que eles entendam a 
importância da execução do planeja-
mento estratégico e que eles participem 
ativamente na construção do pensamen-
to estratégico", disse.

O evento foi avaliado de maneira positi-
va pelos participantes, que veem a neces-
sidade de encontros de capacitação como 

este, possibilitando a interação, a discus-
são de problemas comuns e a busca por 
soluções. 

Segundo Hêica Amorim, diretora da 
Secretaria da 13ª Vara: “O lugar esco-
lhido para o evento foi perfeito - longe 
do burburinho da cidade e perto da na-
tureza – local belíssimo! Por outro lado, 
a organização do evento não deixou por 
menos, tudo feito com muito bom gosto 
e impecável.  As palestras foram úteis e 
adequadas aos trabalhos desempenha-
dos nas secretarias, sobretudo no que 
pertine ao relacionamento interpessoal. 
Parabéns a todos os envolvidos para que 
o evento pudesse ocorrer com tamanho 
brilho!”.

Para Ilton Vieira Leão, supervisor da 
SESEG  e diretor substituto do Núcleo de 
Administração de Serviços Gerais (NU-
ASG), o encontro é importante para apro-
ximar os diretores dos diversos núcleos. 
“Para mim, o grande ganho é poder es-
treitar o relacionamento entre os direto-
res, tentar superar a dicotomia entre a 
Área Fim e a Área Meio e fazer com que 
os núcleos possam trabalhar em conjun-
to”, avaliou.

Thales Rodrigues Nunes, substituto do 
diretor de Secretaria da 2ª Vara da Sub-
seção Judiciária de Vitória da Conquis-
ta, aprovou a escolha dos palestrantes 
e aproveitou o momento de discussão e 
reflexão. “Eu gostei muito do encontro, 
foi bom para encontrarmos o nosso perfil 
de gestão e sabermos liderar melhor as 
pessoas. Eu espero que aconteçam mais 
eventos desse porte, para que possamos 
nos aprimorar”, disse.

O VI Encontro de Diretores da Justi-
ça Federal da Bahia teve o patrocínio da 
Emgea - Empresa Gestora de Ativos e da 
Caixa Econômica Federal, com apoio da 
Associação dos Servidores da Justiça Fe-
deral e da Qualité Eventos e organização 
da DIREF-SECOS e NUCRE-SEDER.

Seção Judiciária da Bahia realiza VI Encontro de Diretores

não serve de fundamento para estabelecer 
equiparação de auxílio-alimentação, verba 
com natureza indenizatória. Ele destacou 
ainda que o art. 37, XIII, da Constitui-
ção proíbe vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para 
efeito de remuneração do serviço público.

O magistrado citou ainda a Súmula 
339 do STF segundo a qual: “Não cabe 
ao Poder Judiciário, que não tem fun-
ção legislativa, aumentar vencimentos 
de servidores públicos sob fundamento 
de isonomia”. Para o relator, apesar de 
o auxílio-alimentação não ter natureza 
de vencimentos, as razões da súmula são 
aplicáveis. “Em matéria de vantagens de 
servidores públicos, cumpre ao legisla-
dor, e não ao Poder Judiciário, dar-lhe 
concretização”, concluiu o juiz.

Portaria altera horário 
de expediente nos 

dias de jogos do Brasil 
durante a Copa

Durante os jogos da Seleção Brasileira 
na Copa das Confederações o horário de 
expediente interno e externo do Tribunal, 
seções e subseções da Primeira Região 
será das 8h às 15h.

A mudança de horário foi autorizada 
pelo presidente do TRF da 1ª Região por 
meio da Portaria Presi/Cenag 89, publicada 
nesta terça-feira.

Na primeira etapa da competição, a Se-
leção Brasileira tem jogos marcados para 
os dias 19, contra o México, e 22 de junho, 
contra a Seleção Italiana, em Fortaleza e 
Salvador, respectivamente.

Os jogos da 2ª fase estão marcados 
para começar no dia 26 de junho. A final 
da Copa das Confederações acontece no 
Maracanã, no dia 30 deste mês.


