
Aniversariantes
Hoje: Larissa Povoas de Souza Paes 
(Turma Recursal), Dayane Lima da 
Silva (Barreiras) e Paulo Roberto Pas-
tore Fernandes (Viverde).

Amanhã: Sandra Barco Nogueira (12ª 
Vara) e Daniela Stachow Machado da 
Silva (6ª Vara).

Parabéns!
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Natal dos Terceirizados

“A Comissão de Ação Social soli-
cita que os Diretores de Secretaria, 
de Núcleos e os Supervisores de Se-
ção fiquem encarregados de reunir as 
doações dos servidores lotados nos 
seus respectivos locais de trabalho e 
entreguem o quantitativo arrecadado 
na Biblioteca até o próximo dia 11 
deste mês (quarta-feira).”

Comissão de Ação Social da SJBA

Dicas importantes
para participar da 23ª 

Brincadeira das Senhas
Conforme manda a tradição de fim 

de ano na Seção Judiciária da Bahia, 
a entrega das senhas e dos prêmios da 
23ª Brincadeira das Senhas acontece-
rá hoje, dia 10/12 (terça-feira), às 13h, 
no térreo do JEFs e amanhã, dia 11/12 
(quarta-feira), às 13h, no foyer do Pré-
dio Sede.

Confira algumas dicas para facilitar na 
busca pelo seu par:

1 - Traga seu celular para descobrir 
sua senha e do seu par. Provavelmente 
você precisará consultar o Google.

2 - Traga sua placa pré-preenchida. 
Exemplo: SOU______ / PROCURO _____

3 - USE pincel atômico de cor forte 
para fazer sua placa. Quem usa caneta 
comum tem menos destaque. Tem gen-
te que preenche com letras grandes as 
palavras SOU e PROCURO e com letras 
miúdas o principal: o nome de quem a 
pessoa é e quem a pessoa procura. Se 
ligue!

4 - Placas com os dois lados preen-
chidos têm mais chance de visualização. 
Você já pensou que enquanto você exibe 
sua placa de costas só as pessoas que 
estão à sua frente te veem? Pense no 
povo que está atrás!

5 - Esteja no horário. Quem se atrasa 
tem menos chances E PREJUDICA SEU 
PAR!

Judiciário é o poder mais bem
avaliado pelos brasileiros

Levantamento inédito feito pelo cien-
tista político Antonio Lavareda, enco-
mendada pela Associação dos Magistra-
dos do Brasil (AMB) e em parceria com 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
mostrou que 33% dos brasileiros consi-
deraram que o Judiciário é o poder da 
República que mais bem cumpre o seu 
papel institucional.

Idealizada pela AMB, a pesquisa foi 
realizada em agosto de 2018 e ouviu 
mais de 2,5 mil pessoas, entre advo-
gados, defensores públicos e cidadãos 
comuns. O documento foi apresentado 
durante o III Encontro Nacional de Co-
municação do Poder Judiciário, realizado 
em Brasília, nesta quinta e sexta-feira (5 
e 6/12). “O que chama a atenção nos 
resultados da pesquisa é que, quanto 
maior a experiência do usuário com a 
Justiça, maior a avaliação positiva, ex-

ceto quando se trata de direito penal 
e tributário”, contou Lavareda. “E essa 
experiência não precisa ser apenas pes-
soal. Pode ser por familiares e conheci-
dos”, completou.

A maior contribuição do Judiciário 
para o país, de acordo com o estudo, é 
o combate à corrupção e à violência e 
a consolidação da democracia. “Obser-
vamos aqui claramente o contexto atual 
da sociedade. Há uma crise de reputa-
ção, uma percepção generalizada de de-
sigualdade, uma percepção de aumento 
da corrupção e um descrédito nas insti-
tuições”, explicou o pesquisador.

União - A integração das linhas de 
atuação dos departamentos de comuni-

cação de todo o Judiciário foi conclama-
da pelo ministro Dias Tofolli durante a 
abertura do evento. “Temos de nos co-
municar mais e melhor, interna e ex-
ternamente. Essa é a principal missão 
dos encontros de comunicação: pensar 
como assumir a posição de conhecer 
melhor a nós mesmos e não mais re-
plicarmos o senso comum”, afirmou o 
ministro.

Durante o XVIII Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, o ministro destacou a 
importância de as assessorias dos tribu-
nais atuarem em conjunto. “Precisamos 
ter uma comunicação mais integrada e 
mais próxima da comunidade, seja atra-
vés de uma marca nacional ou de uma 
comunicação nacional”, disse o presi-
dente do CNJ.

A mesma opinião tem o presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira. “O ideal é que 
essa diretriz venha de cima, do CNJ, e 
seja replicada em toda as comunicações 
estaduais e locais, para mandar a uni-
dade da imagem do Poder Judiciário”, 
afirmou.

Fonte: CNJ

Próxima sessão da TNU 
será realizada no dia 12

A Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais (TNU) 
vai realizar sua próxima sessão ordinária 
no dia 12 de dezembro, às 9h, na sede 
do Conselho da Justiça Federal (CJF), 
em Brasília. A reunião prévia ocorrerá no 
mesmo local, nos dias 10 e 11 de de-
zembro, também a partir das 9h.

Na pauta, constam 149 proces-
sos. Entre eles estão seis represen-
tativos da controvérsia: 501567-
42.2017.4.05.8405/RN (TEMA 
210), 0501219-30.2017.4.05.8500/
SE (TEMA 211), 0504751-
73.2016.4.05.8200/PB (TEMA 232), 
5050793-50 .2017 .4 .04 .7100 /
RS (TEMA 228), 5012755-
25.2015.4.04.7201/SC (TEMA 165 – 
em sede de embargos de declaração), 
50098359820174047204/SC (TEMA 
197). A pauta de julgamento foi publi-
cada no Diário da Justiça Eletrônico/TNU 
nº 142 de 03/12/2019, págs. 2-28. 
Para conferir os representativos da con-
trovérsia, eles estão disponíveis no link: 
http://bit.ly/2o28IEa

A sessão da TNU será transmitida, ao 
vivo, por meio do canal do CJF no YouTu-
be: www.youtube.com.br/cjf. Consulte a 
pauta completa em: http://bit.ly/2E31OTl

Fonte: CJF


