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Aniversariantes
Hoje: Lucileide Gama Lima Oliveira 
(Paulo Afonso), José Joaquim Medrado 
Neto (NUASG), Raimundo José Leite 
Mendes Riccio (NUCJU), Sérgio Pereira 
Assunção (Teixeira de Freitas) e Albani 
Barroso de Aquino (Campo Formoso). 
Amanhã: José Eduardo Palmeira de 
Queiroz (SECAD), Renata Bandeira Ma-
chado Chaves (4ª Vara), Viviane Cam-
pos Trevisan (21ª Vara), Liliane Cardoso 
Cotrim Vieira (Guanambi), Alanna de 
Paula Alcantara dos Santos (Turma Re-
cursal) e Cristiano Cardozo dos Santos 
(Fundação José Silveira).
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Servidora apresenta 
artigo na SEMOC 

A servidora da 14ª Vara Andrea 
D'Almeida apresentou, numa sessão de 
comunicação, um artigo sobre Gestão 
Democrático-Participativa, na XVI Sema-
na de Mobilização Científica - SEMOC 
que se realizou entre os dias 15 e 18 de 
outubro na Universidade Católica do Sal-
vador - UCSAL. 

O artigo é fruto da pesquisa cientí-
fica da servidora e parte integrante da 
sua Dissertação de Mestrado defendida 
em agosto/2011 e aprovada pela Banca 
com indicação de publicação. O evento, 
que fez parte das comemorações dos 
52 anos de fundação da Universidade, 
trouxe como temática central Cidadania 
e Juventude, uma importante pauta de 
debates na sociedade contemporânea. 

Parabéns, Andrea!                   

CNJ pretende incentivar gestão participativa 
nos tribunais para melhoria do 1º grau

O Conselho Nacional de Justiça criou 
grupo de trabalho para subsidiar a cons-
trução de política permanente de melho-
ria do primeiro grau. O grupo irá propor 
a abertura de canais que garantam maior 
participação de magistrados e servidores 
na gestão dos tribunais.

O conselheiro Rubens Curado, que pre-
side os trabalhos, destacou que é preciso 
promover a democratização da gestão do 
Judiciário, “o que consiste em garantir 
maior participação de todos os atores – 
servidores, magistrados, desembargado-
res e alta administração do tribunal – na 
discussão dos problemas e no aponta-
mento de soluções”, afirmou Curado.

Segundo o conselheiro, a quantida-
de de propostas recebidas pelo CNJ por 
parte de juízes, advogados, servidores e 
integrantes do Ministério Público – cerca 
de 3 mil sugestões – confirma a impor-
tância de se incentivar a ampliação do 
diálogo institucional e social na busca de 

soluções para os problemas estruturais e 
de congestionamento do primeiro grau.

A adoção de estratégias que garantam 
gestão participativa nos tribunais – com a 
participação de magistrados e servidores 
nas decisões administrativas referentes 
a orçamento e distribuição de recursos 
materiais, por exemplo – foi um dos prin-
cipais pontos reivindicados por aqueles 
que encaminharam sugestões ao CNJ.

“Nós, magistrados e servidores, pre-
cisamos abandonar a postura – muitas 
vezes confortável – de hóspedes da ins-
tituição para construir uma participação 
ativa. É necessário sair dessa postura 
passiva para dialogar e participar dos 
destinos do Judiciário, visando encon-
trar soluções para combater o problema 

de morosidade do primeiro grau”, afirma 
o conselheiro. Outra demanda recorren-
te é a distribuição de servidores entre 
primeiro e segundo grau de forma mais 
equilibrada com a quantidade de proces-
sos recebidos pelas duas instâncias.

O primeiro grau enfrenta graves proble-
mas estruturais, sobretudo relacionados 
à má alocação de recursos orçamentários 
e humanos, que pela complexidade não 
serão resolvidos em curto prazo. “Esta-
mos criando subsídios para a construção 
de uma política permanente, de médio e 
longo prazo, para que dentro de cinco ou 
dez anos consigamos ver os problemas 
sanados, pois não se corrige um proble-
ma estrutural e cultural da noite para o 
dia”, explica o conselheiro.

Edição n. 165
 Conselho Nacional de Justiça lança 

Censo Nacional dos Magistrados.  Presi-
dente Mário César Ribeiro recebe em seu 
gabinete vencedor do primeiro concurso 
literário do TRF da 1ª Região.  Magis-
trado Cândido Moraes Pinto Filho toma 
posse no cargo de desembargador federal 
do TRF1.  Subseção de Uberlândia/MG 
ganha vara de execução fiscal. Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Despedida na 7ª Vara
A juíza federal Olívia Merlin Silva, pro-

movida recentemente, despediu-se na últi-
ma sexta-feira, 8/11, da 7ª Vara desta Sec-
cional. A magistrada assume a titularidade 
da Vara Federal da Subseção de Alagoinhas 
e na sua despedida, servidores e magistra-
dos fizeram questão de homenageá-la.

A diretora de Secretaria da 7ª Vara, 
Marlene Pinho, elogiou a magistrada que 
passou sete anos como juíza federal subs-
tituta daquela Unidade. Nas suas pala-
vras, a servidora destacou a competência 
da juíza federal Olívia Merlin e que, não 
obstante a sua juventude, sempre de-
monstrou extremo compromisso com a 
gestão eficiente e com a celeridade dos 
atos processuais. 

A servidora lembrou que a magistra-
da, nesses sete anos, ganhou o carinho 
e a admiração dos servidores, principal-
mente depois de ter se tornado mãe, o 
que lhe trouxe um toque de ainda mais 
leveza pessoal.

O juiz federal Wilson Alves de Sou-
za, titular da 7ª Vara, refletiu como o 
tempo passou rápido nesses sete anos 
em que a juíza federal Olivia Merlin 
esteve como sua substituta. Lembrou 
que a Justiça Federal é uma extensão 
das nossas casas e como muitas vezes 
chegamos a passar mais tempo com os 
colegas do que com nossos familiares. 
Assim, nas suas palavras, manter um 
bom convívio e uma sintonia é funda-
mental e garantiu que as relações da 
magistrada com ele e com os servido-
res sempre foram excelentes. Finalizou 
desejando toda sorte à colega na Vara 
federal de Alagoinhas.

A juíza federal Olívia Merlin, bastante 
emocionada, disse que parece que foi ou-
tro dia que chegou à 7ª Vara. Agradeceu 
a todos os servidores, com quem sempre 
teve ótimo relacionamento, afirmando 
que tem consciência de que, juntos eles 
realizaram um bom trabalho e que aqui 
tem a certeza de que fez ótimos amigos.

Os servidores também se despediram, 
na oportunidade, da colega Marlene An-
jos Oliveira, que segue para a Vara de 
Alagoinhas, onde  assumirá a Direção da 
Secretaria, a convite da magistrada.

Seminário Internacional 
tem início amanhã

O Seminário Internacional: Acesso à 
Justiça, Direitos Sociais e Políticas no 
Estado Social Democrático: Programa In-
terdisciplinar, tem início amanhã na sede 
desta Seção Judiciária e continua no dia 
14 de novembro. 

No primeiro dia do evento, o público 
terá a oportunidade de assistir às confe-
rências: 

 “Acesso à Justiça e Direito a Mo-
radia: Novos Paradigmas Trazidos pela Lei 
11.977/2009” (Dr. Sebastião Barza);   
“A Conversão da Ação Individual em Ação 
Coletiva no Projeto do Novo Código de Pro-
cesso Civil como Meio de Acesso à Justi-
ça” (Prof. Antonio Adonias Aguiar Bastos);  
 “Ativismo Judicial e Políticas Públicas: 
Limitações ao Papel da Função Jurisdicio-
nal" (Prof. Maurício Dantas Góes e Góes);  
 “A Justiça Representada:Uma visão 
Sócio-jurídica das Artes" (Profª. Andrea 
Laura Gastron);  “Limites Constitucio-
nais à Iniciativa do Juiz Criminal no Pro-
cesso Penal Brasileiro: Entre a Efetividade 
da Tutela Jurisdicional e as Garantias do 
Cidadão no Estado Democrático de Direi-
to" (Profª. Juliana Pinheiro Damasceno e 
Santos);   “As Garantias da Satisfa-
ção Suficiente dos Direitos Fundamentais: 
Protesto Popular e Tutela Jurisdicional na 
Ampliação dos Níveis de Prestação Social 
em Déficit Democrático” (Prof. Miguel 
Calmon Teixeira de Carvalho Dantas);   
“Jurisdição Constitucional e Acesso à Jus-
tiça: é possível controlar constitucionali-
dade de Políticas Públicas?" (Prof. Gabriel 
Dias Marques da Cruz). 

Divulgaremos amanhã o conteúdo das 
conferências do dia 14/11.


