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Seção Judiciária da Bahia realiza II Encontro 
de Diretores de Varas e SECADS da 1ª Região

A integração entre as Seções e Sub-
seções Judiciárias da Justiça Federal da 
Primeira Região está no centro dos de-
bates do II Encontro de Diretores de Se-
cretarias Administrativas e de Varas da 
1ª Região, realizado nesta terça e quarta-
-feira, 13 e 14 de maio. 

Promovido pela Seção Judiciária da 
Bahia, o evento reuniu mais de 50 par-
ticipantes, com o objetivo de proporcio-
nar entrosamento entre os diretores, in-
tercâmbio de boas práticas e solução de 
problemas comuns.

Compuseram a mesa de abertura a 
vice-presidente do TRF 1, desembarga-
dora federal Neuza Alves, representando 
o presidente da Corte; o diretor do Foro 
desta Seccional, juiz federal Ávio Nova-
es; a diretora do Foro da Seção Judici-
ária de Tocantins, juíza federal Denise 
Drumond; a diretora da Secretaria de 
Administração do Tribunal, Maria Cristi-
na Turne; a diretora da SECAD/BA, San-
dra Barco Nogueira; o diretor do NUCJU 
e organizador do encontro, Sidinei Sou-
za; e a diretora da SECAD da Seccional 
de Mato Grosso, Maria Cecília da Costa.

Ao abrir a programação, o diretor do 
Foro, juiz federal Ávio Novaes enalteceu 
o trabalho desenvolvido pelos diretores 
de SECADs das 14 Seções Judiciárias 
que integram a 1ª Região e agradeceu 
o empenho da atual gestão do TRF1, 
que designou seis diretores de áreas 
importantes do Tribunal – como as Se-
cretarias de Administração, de Orça-
mento e de Tecnologia da Informação 
– para participar dos trabalhos e se in-
teirar sobre as boas práticas em curso 
na 1ª Região.

A iniciativa do segundo encontro dos 
diretores de Varas e SECADs sa 1ª Região 
foi elogiada pela desembargadora fede-
ral Neuza Alves. A magistrada mostrou-
-se favorável a maior integração entre as 
seções e subseções judiciárias, o que, 
segundo ela, contribui para o “amadure-
cimento” de todo o corpo funcional. “Se 
não houver compartilhamento das boas 
práticas, das soluções que tenham sido 
encontradas aqui ou ali, se não houver 
repercussão disso pra todo mundo, não 
terá valido a pena 
nada, nenhum sa-
crifício, nenhuma 
barreira transposta”, 
declarou.

Depois da aber-
tura do evento, os 
participantes fizeram 
uma dinâmica de en-
trosamento, mediada 
pela facilitadora Re-
nata Castello Bran-
co, consultora de 
RH e especialista em 
Administração e Ges-
tão de Negócios. Se-
parados em sete grupos, e em clima de 
descontração, todos se apresentaram e 
manifestaram suas expectativas quanto 
ao encontro. Em seguida, a facilitadora 
proferiu palestra motivacional visando 
ao envolvimento de todo o grupo para 
atingir os resultados propostos. “Não 
adianta ficar apenas reclamando. Dar 
o foco nas soluções energiza e motiva, 
cria mais ânimo e confiança para che-
gar ao objetivo”, afirmou a palestrante.

Na segunda etapa do encontro, a ju-
íza federal Denise Drumond, titular da 
1ª Vara Federal em Palmas/TO, expôs 
uma boa prática que vem sendo im-
plantada por sua equipe desde 2007 
– inicialmente na 1ª Vara Federal de 
Governador Valadares, depois em Belo 
Horizonte e, agora, na capital de Tocan-
tins. O trabalho consiste em um ajuste 
total do modelo de gestão de processos 
e, principalmente, de pessoas. “Hoje 
precisamos aprender a fazer as pesso-
as fazerem”, sugeriu a magistrada, ao 
indicar que a mudança deve partir do 
diretor da vara, que deixa de ser um 
“técnico altamente qualificado” para 
tornar-se um “chefe com funções ge-
renciais”. “Diretor não é um superser-
vidor”, defendeu Denise Drumond. “Ele 
é o elemento mais estratégico para re-
volucionar o Poder Judiciário, porque 
ele pode transformar os resultados da 
vara”, finalizou.

Com relação aos servidores, o mo-
delo adotado pela juíza propõe uma po-
lítica de aproximação da equipe – com 
reuniões frequentes individuais e em 
grupo para avaliação do trabalho de-
senvolvido –, treinamentos e avaliações 
de perfis para remanejamento de tare-
fas. Na questão processual, uma das 
medidas implantadas, a redefinição 
da figura do supervisor – que passou a 
atuar exclusivamente como minutador 
–, resultou na redução de 82% dos pro-
cessos represados no gabinete. Além de 
aumentar a produtividade, o conjunto 
de ajustes de procedimentos impactou 
positivamente na qualidade de vida dos 
servidores, melhorou o aspecto organi-
zacional e garantiu mais satisfação do 
público externo.

Após a palestra, a diretora da Secreta-
ria da 1ª Vara Federal em Palmas, Clenys 
de Castro, apresentou um detalhamento 
de todas as medidas e dos resultados 
obtidos na vara. Ao mesmo tempo, um 
grupo de servidores participou de oficina 
para tratar de assuntos administrativos. 

O II Encontro de Diretores de Varas e 
SECADs da 1ª Região é patrocinado pela 
Caixa Econômica Federal.     
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TRF1 mantém sentença 
da Vara de Ilhéus que 
suspendeu portaria do 
Ministério da Fazenda

A 7ª Turma do TRF da 1.ª Região en-
tendeu que a Portaria do Ministério da 
Fazenda n. 400/2004, que prevê a pos-
sibilidade de dedução de valores suposta-
mente repassados a maior para as contas 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental (Fundef) 
de alguns Estados e seus Municípios é 
ilegal. A Corte seguiu o entendimento do 
relator, juiz federal convocado Rodrigo de 
Godoy Mendes.

A ação chegou ao TRF1 em virtude 
de recurso da União contra sentença, da 
Vara Única de Ilhéus que julgou proce-
dente o pedido para suspender os efeitos 
da referida Portaria e determinou à União 
que se abstenha de efetuar as deduções 
das verbas do Fundef, bem como promo-
va o estorno dos valores indevidamente 
deduzidos do repasse das cotas referen-
tes ao exercício 2002/2003.

A União defendia a legalidade da Por-
taria sustentando que tem sido assegura-
da a complementação financeira ao Fun-
def, relativamente às unidades federativas 
onde a equação aluno/ano – calculada 
pela divisão do total das receitas do Fun-
do no âmbito do Estado pelo total geral de 
alunos do ensino fundamental das redes 
estadual e municipal – não atinge o valor 
mínimo nacionalmente estabelecido.

O relator discordou dos argumentos 
da União. De acordo com o magistra-
do, o STJ já entendeu que, para fins de 
complementação pela União ao Fundef, 
o valor mínimo anual por aluno, de que 
trata a Lei 9.424/96, deve ser calculado 
levando-se em conta a média nacional.

“Resta claro que há uma vinculação 
legal na complementação da União, 
quando, no âmbito de cada Estado e do 
Distrito Federal, não for atingido o valor 
mínimo por aluno, definido nacionalmen-
te, de modo que a União não pode fixar 
tal valor de forma aleatória, à revelia do 
disposto na Lei 9.424/96”, explicou.

Com relação à legalidade da Portaria, 
o juiz federal Rodrigo de Godoy Mendes 
esclareceu que “não cabe à União, nas 
hipóteses de repasse a maior, proceder 
ao ajuste de forma súbita, sem a devida 
notificação do Município, haja vista a 
possibilidade de comprometimento or-
çamentário do ente federado destinado 
à educação. Nenhum ajuste relaciona-
do com o pagamento da complementa-
ção da União será admitido ao longo do 
respectivo exercício de competência”, 
razão pela qual não são permitidas de-
duções no exercício de 2004 com funda-
mento na citada Portaria.

Por essa razão, a Turma entendeu que 
os efeitos da Portaria devem ser afastados, 
procedendo-se ao estorno do valor indevi-
damente deduzido do repasse do Fundef.
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