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Memorial em homenagem a ex-presidente 
do TRF1 retorna ao prédio dos JEFs

Após terem permane-
cido, por algum tempo, 
excluídas da sua posição 
original, a fotografia e a 
placa em homenagem 
ao ex-presidente do TRF 
da 1ª Região, o desem-
bargador federal baiano, 
hoje aposentado, Aloísio 
Palmeira Lima, retornou 
oficialmente, na última 
semana, dia 14/4, ao seu 
local: a sobreloja do pré-
dio dos JEFs e das Tur-
mas Recursais.

A breve cerimônia de reposição do me-
morial contou com a presença do próprio 
homenageado, o desembargador federal  
Aloísio Palmeira; do diretor do Foro, juiz 
federal Ávio Novaes; do desembargador 
federal Cândido Moraes Pinto Filho; do 
juiz federal Carlos d’Ávila Teixeira, além 
de outros magistrados e servidores.

O juiz federal Carlos d’Ávila, em seu 
discurso, lembrou que aquele era, na ver-
dade, um momento de resgate de uma 
homenagem mais do que merecida, feita 

ao ex-presidente do TRF1 que, em Brasí-
lia, não poupou esforços para buscar ver-
ba necessária para a criação do prédio dos 
JEFs e das Turmas Recursais da Bahia, 
além do próprio empenho pessoal do de-
sembargador federal para encontrar o ter-
reno onde o prédio viria a ser construído.

O magistrado recordou também do 
esforço do Dr. Aloísio Palmeira Lima 
na interiorização da Justiça Federal e 

da instalação de 10 Subse-
ções Judiciárias no Estado 
da Bahia durante a sua ges-
tão.

Para o magistrado, a de-
cisão de criar o memorial foi 
uma demonstração de agra-
decimento pelo esforço do Dr. 
Aloísio por parte da Presidên-
cia da Turma Recursal, uma 
vez que ele está instalado 
no andar do prédio dedicado 
àquelas cortes recursais. 

Dr. Aloísio Palmeira agradeceu pelas 
palavras elogiosas e fez uma breve retros-
pectiva da luta que travou no TRF1 para 
a construção da sede própria dos JEFs e 
Turmas Recursais e toda a oposição que 
conseguiu vencer para, finalmente, o edi-
fício se tornar a realidade que é hoje.  Ao 
final, agradeceu à Direção do Foro pela 
reinstalação do memorial em sua home-
nagem no seu local original.

A 21ª Vara de JEF da Seção Judiciária 
da Bahia trouxe dois títulos para nosso 
Estado ao final do Encontro 2014 dos 
Juizados Especiais Federais da 1ª Re-
gião, realizado no TRF da 1ª Região nos 
dias 10 e 11/4.

O objetivo principal do encontro foi 
apresentar e avaliar os resultados do Pro-
jeto MELHORAção e oportunizar o inter-
câmbio de experiências entre os magis-
trados e servidores que atuam nos JEFs 
da 1ª Região.

Na cerimônia, entre diversos eventos 
foram apresentados o visualizador web 
do “JEF que queremos”, sistema criado 
por magistrados e servidores com o ob-
jetivo de identificar fatores considerados 
ideais para o funcionamento dos juizados 
e das turmas recursais, bem como para 
demonstrar a situação atual de cada um 
deles. 

O resultado do “JEF que queremos” foi 
traduzido em forma de dois indicadores: 
o índice de gestão de vara JEF (IGV-JEF) 
e o índice de turma recursal (IGTR). Com 
eles é possível estabelecer um ranking na 
1ª Região, aumentando a possibilidade 
de compartilhamento de experiências 
exitosas. 

Foram dois indicadores desses que 
deram os primeiros lugares para a nossa 
21ª Vara da Seção Judiciária da Bahia 
que foi a campeã no Índice de Gestão de 
Vara - JEF no fator Prioridade de Julga-
mento relativo ao 2º semestre de 2013 e 
também a campeã no Índice de Gestão 
de Vara - JEF no fator situação do acervo 
em tramitação relativo ao 2º semestre de 
2013.

21ª Vara da Bahia é vitoriosa 
em dois indicadores de gestão

CNJ avaliará a saúde de 
magistrados e servidores

O CNJ instituiu um grupo de trabalho 
para elaborar estudos e apresentar pro-
postas relativas às condições de saúde 
física e emocional de magistrados e ser-
vidores do Poder Judiciário. O CNJ tomou 
como base as informações dos tribunais 
sobre aumento de doenças físicas e emo-
cionais relacionadas com o ambiente, 
características e condições de trabalho. 

O Conselho levou em consideração 
que tais patologias - doenças ocupacio-
nais em geral - ocasionam afastamentos, 
temporários ou permanentes, com prejuí-
zo para a atividade judiciária. O grupo de 
trabalho terá o objetivo de construir po-
líticas adequadas para reduzir os proble-
mas de saúde dos agentes do Judiciário. 

A preocupação com a saúde física 
e emocional de magistrados e servido-
res está no centro do plano estratégico 
do Poder Judiciário, porque está inti-
mamente ligada à gestão de pessoas, à 
qualidade de vida e de trabalho e, con-
sequentemente, ao bom desempenho da 
instituição. 

Política nacional para 
formar servidores 

Com o objetivo de melhorar a quali-
dade do serviço judiciário e harmonizar 
as práticas e investimentos dos tribunais 
na área, o Conselho Nacional de Justiça 
aprovou resolução que institui a Política 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamen-
to dos Servidores do Poder Judiciário. 

Entre os princípios e objetivos está a 
integração permanente da educação com 
o planejamento estratégico do Judiciário. 
Dessa forma, busca-se o desenvolvimen-
to de competências necessárias dos ser-
vidores para o cumprimento da missão e 
execução da estratégia dos tribunais. 

A Gestão por Competências e a Gestão 
do Conhecimento foi, inclusive, tema de 
seminário nos dias 10 e 11/4, no Conse-
lho da Justiça Federal. "O CNJ consolida 
sua posição institucional com a aprova-
ção da Política Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores do Ju-
diciário, pois estabelece o marco regu-
latório do tema referente à capacitação 
dos servidores do Judiciário, qualifican-
do-os cada vez mais com a produção e 
disseminação de conhecimentos e com-
petências", afirmou o conselheiro Gui-
lherme Calmon, relator da proposta.

A juíza federal Cláudia Tourinho Scar-
pa, que foi a magistrada responsável 
pela 21ª Vara naquele período, afirmou 
que se sentiu muito honrada com o re-
conhecimento da COJEF e que o mérito 
pelo bom trabalho realizado é de todos 
os servidores e estagiários daquela Uni-
dade e que o resultado só foi alcançado 
graças ao empenho e ao esforço cons-
tante de todos.


