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IX Encontro de Diretores de Secretaria 
da SJBA discutiu planos de logística 

sustentável, planejamento estratégico e mais

Nos dias 11 e 12 de abril, a Seção 
Judiciária da Bahia promoveu o IX En-
contro de Diretores de Secretaria, onde 
foram debatidos temas importantes rela-
cionados a Planos de Logística Susten-
tável, Planejamento Estratégico, Gestão 
de Pessoas, bem como realizado deba-
te acerca da restrição orçamentária que 
vem sendo imposta ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região  em razão da crise 
econômica que assola o país.

Segundo a diretora de secretaria da 
2ª Vara da Subseção Judiciária de Vitó-
ria da Conquista, Camila Sardagna, neste 
último caso, ficou clara a necessidade de 
colaboração de todos os envolvidos no 
sentido de minimizar o impacto na quali-
dade das atividades desenvolvidas na Se-
ção e Subseções Judiciárias.  “Iniciativas 
dessa natureza, além de promoverem 
a atualização profissional, possibilitam 
a troca de ideias e o engajamento de 
todos no alcance da missão do TRF 1ª 
Região que é ‘Garantir à sociedade uma 
prestação jurisdicional acessível, rápida 
e efetiva’.”

Confira mais depoimentos de alguns 
dos diretores que marcaram presença no 
encontro:

Fabrício Vampré, diretor do Núcleo 
de Gestão de Pessoas (NUCGP) - O IX 
Encontro de Diretores demonstrou no-
vamente ser um momento único de ca-
pacitação na Seção Judiciária da Bahia. 
Após a impossibilidade de realização 
do evento em 2018, em decorrência 
do restrito orçamento para capacitação, 
a Direção do Foro e a Direção da SE-
CAD priorizaram esse evento no plano 
de capacitação de 2019. Pela primei-
ra vez participei do Encontro e pude 
presenciar a real e imensa importância 
desse evento para a condução dos tra-
balhos desta seccional. O objetivo do 
encontro foi reunir toda a alta gestão 
para debater temas importantes para o 
crescimento organizacional, discutindo 
os cenários e as tendências, destacan-

do os desafios que cada gestor terá de 
superar para atingir a missão da Justiça 
Federal. Foram abordados temas na área 
de Sustentabilidade, Planejamento Es-
tratégico, Gestão de Risco, Orçamento, 
Relacionamento Interpessoal e Gestão 
de Pessoas. Estamos passando por mo-
mentos turbulentos, quadros esvaziados 
e falta de recursos para investimentos. 
Ter líderes preparados para motivar suas 
equipes e desenvolver soluções criativas 
de baixo custo se tornou crucial para so-
brevivência da organização. Agradeço a 
todos os Diretores presentes pela dedi-
cação e entrega. Tivemos uma taxa de 
adesão de 90% dos diretores e espera-
mos contar com 100%  no próximo ano. 
Aproveito a oportunidade para agradecer 
a equipe da SEDER/SETREC que tornou 
possível a realização desse evento.

Luiz Quaresma, diretor do Núcleo de 
Bem-Estar Social (NUBES) - “Como um 
dos responsáveis pelos Encontros ante-
riores, me sinto a vontade para dizer da 
excelência das Palestras, absolutamen-
te veiculadas as propostas temáticas 
escolhidas, proferidas e um modo fácil, 
leve e de fácil absorção por um público 
quase na sua totalidade, bastante inte-
ressado e ávido por sugestões, críticas 

e sugestões de soluções. Ressalto ainda 
o entrosamento entre os pares, capital 
com interior, área meio e fim e destaco  
as palestras da ex servidora do TRF-1, 
Lúcia Beatriz Mendonça de Sá, que com 
sua experiência em neurolinguística  e 
formação em coach, enfatizou das di-
versas inteligências, a atualmente mais 
festejada e bastante atrelada a gestão 
de pessoas, a inteligência relacional, es-
sencial na condução de pessoas, forte 
ao se gerir equipes. Outrossim, enfatizo 
a pertinência da fala do Diretor do Nu-
cgp, Fabricio Vampré, quando nos seus 
vários pontos tratados, deu destaque a 
retro colocada Inteligência Relacional, 
ao chamar a atenção dos colegas ges-
tores da extrema obrigação de escutar, 
atentar para os colegas, ora geridos, a 
observação dos diversos tipos, inclusive 
mencionando a maravilhosa ferramenta 
do Eneagrama, como instrumentos  que 
assessoram a condução daquele grupo 
que está sobre sua diretriz, ou seja, a 
real e imperiosa necessidade de ter e 
desenvolver a trazida e abordada Inte-
ligência Relacional, juntamente, aí eu 
acrescento, com o caráter generalista, 
imprecindível na gestão de pessoas e, 
porque  não, na gestão de nossas vidas. 
Que venham outros encontros!”

Marlene Pinho, diretora de secretaria 
da 7ª Vara - “Adorei a temática do Encon-
tro de Diretores pautado sobre gerencia-
mento de riscos, pois funcionou como uma 
visão panorâmica dos problemas e desa-
fios que a nossa administração enfrenta e 
terá de enfrentar nos próximos anos e, na 
condição de gestores, ficou claro o quan-
to é importante o nosso engajamento no 
processo de gestão para que possamos 
melhorar, cada vez mais, o nosso desem-
penho como unidade e, também, como 
parte integrante da administração geral.”

AJUFBA inaugura novo 
escritório na SJBA

Na última sexta-feira, 26/04, antes 
de acontecer a solenidade em homena-
gem ao desembargador federal Wilson 
Alves de Souza, a Associação dos Juízes 
Federais da Bahia - AJUFBA inaugurou 
seu novo escritório, que fica localizado no 
1º Subsolo do Fórum Teixeira de Freitas, 
ao lado do Espaço Terapêutico.

A ocasião contou com a presença de 
diversos juízes federais da casa, assim 
como também de alguns desembarga-
dores. Além do presidente, a placa foi 
inaugurada também pelos juízes federais 
Rafael Ianner Silva, Cláudia Oliveira da 
Costa Tourinho Scarpa, Cynthia de Araú-
jo Lima Lopes e Fábio Moreira Ramiro.

Revista Jurídica do TRF 1ª Região
recebe artigos para publicação

A Revista do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região abriu seleção para 
artigos científicos inéditos com foco no 
Direito Aplicado, sem prejuízo das ciên-
cias interdisciplinares, como a filosofia, a 
antropologia, a ciência política, a socio-
logia, a psicologia, entre outras do painel 
das ciências humanas.

Os textos devem seguir critérios como: 
ter no mínimo dez e no máximo 40 fo-
lhas; estar formatado com espaçamento 
simples e fonte 12 pontos; ser inédito e 

original; não estar em avaliação para pu-
blicação em outra revista e ser enviado 
em formato Microsoft Word, OpenOffice 
ou RTF. Os requisitos para a divulgação 
de artigo estão disponíveis no site da Re-
vista.

Interessados devem se cadastrar na 
plataforma Open Journal System, onde 
a revista está hospedada, e submeter os 
trabalhos por meio do site da publicação 
até o dia 28 de junho.

Fonte: TRF1

Taxa de carregamento 
da Funpresp-Jud 

diminuiu e conta do 
participante aumenta
A taxa de carregamento da Fundação 

de Previdência Complementar do Servi-
dor Público Federal do Poder Judiciário 
(Funpresp-Jud) foi reduzida de 7% para 
6%, começando a valer a partir de abril 
deste ano, quando entrou em vigor o Pla-
no de Custeio para 2019, que está dis-
ponível no portal da Fundação. O novo 
percentual da taxa de carregamento pro-
piciará o ingresso de mais recursos nas 
contas individuais dos participantes.

A adoção da medida foi possível de-
vido ao número expressivo de adesões à 
previdência complementar em 2018 e 
que continuam a ocorrer em 2019.

A Funpresp-Jud já conta com mais de 
17 mil participantes no total e a quantida-
de de migrações de regime já ultrapassou 
a marca dos 5 mil. (Fonte: Funpresp-Jud)


