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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Iolanda Dória (ASSERJUF), Lu-
cileide Oliveira (Paulo Afonso), Sergio 
Assunção (Bom Jesus da Lapa), Daia-
ne Santos Rocha (Alagoinhas), Joaquim 
Medrado e Raimundo Mendes Riccio 
(ambos NUCJU). Amanhã: José Eduardo 
Palmeira de Queiroz (NUCRE), Renata 
Bandeira Machado Chaves (20ª Vara), 
Viviane Campos Trevisan (4ª Vara), Li-
liane Cotrim Vieira (Guanambi) e Cris-
tiano Cardozo (Fundação José Silveira).

Parabéns

Dando continuidade ao exitoso primei-
ro encontro de juízes federais da Bahia, 
realizado no dia 24 de Setembro e que 
contou com a expressiva participação de 
20 magistrados, a DIREF e o Comitê de 
Qualidade de Vida convidam os juízes fe-
derais para o próximo encontro do Progra-
ma de Aprimoramento de Competências e 
Modernização da Gestão para os Magis-
trados que será realizado hoje às 14h na 
sala de treinamento do 3º andar.

A iniciativa tem como princípio o Progra-
ma de Melhoria do Ambiente de Trabalho 
do TRF1 visando a atingir o objetivo estra-
tégico do CJF de “desenvolver o potencial 
humano nos órgãos da Justiça Federal e 
fortalecer o grau de satisfação no ambien-
te de trabalho, promovendo políticas de 
gestão de pessoas que contribuam para o 
bem-estar de magistrados e servidores e 
para a melhoria do clima organizacional”.

O Programa visa implementar ações es-
tratégicas que impactem positivamente o 
ambiente de trabalho e solucionar proble-
mas apontados no Diagnóstico de Vida no 
Trabalho que revelou aspectos de insatis-
fação que impactam a vida dos servidores 
na instituição e que envolvem o relaciona-
mento e a gestão dos magistrados com as 
equipes de trabalho.

O encontro procura aprimorar compe-
tência, liderança e gestão de pessoas, ca-
pacitando os juízes federais a adotarem um 
estilo de liderança e práticas eficazes de 
gestão de equipes, de maneira a promover 
o aumento da satisfação dos servidores e 
da qualidade de vida no trabalho.

O evento é conduzido pela psicóloga e 
consultora de RH, Renata Castello Branco, 
diretora da Excelência Consultoria Recur-
sos Humanos e parceira da Justiça Federal.

Bahia questiona decisão do CNJ 
que impede transferência 
de varas para novo fórum

O Estado da Bahia impetrou mandado de segurança (MS 33875) no STF contra ato 
do CNJ que suspendeu a transferência de varas do Fórum Central do Tribunal de Justiça 
baiano para o recém-construído Fórum Regional de Imbuí.

A transferência de novas varas e dos magistrados interessados em ir para o novo fórum 
estava prevista no Decreto Judiciário 808/2015. Porém, a pedido da OAB, foi instaurado 
um procedimento de controle administrativo junto ao CNJ para suspender o decreto co-
margumento de que a transferência seria desnecessária e onerosa e outras em situação  
varas mais precária deveriam ter preferência nessa mudança.

O relator no CNJ, em decisão monocrática, acolheu os argumentos da OAB e suspen-
deu a transferência das varas elencadas no decreto, estendendo sua decisão para novas 
unidades, até outra deliberação. 

No mandado de segurança impetrado no STF, o Estado da Bahia alega que o Tribunal 
de Justiça “está paralisado em sua função de organizar internamente suas unidades ju-
diciárias”. E que tal decisão representa um obstáculo ao Projeto de Descentralização da 
Justiça baiana. Sustenta ainda que a decisão extrapola os limites do CNJ para a atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário. 

Assim, o estado da Bahia pede a concessão de liminar para suspender o ato do CNJ, 
alegando a defesa da autonomia do Poder Judiciário e que a decisão usurpa a competên-
cia privativa do TJ-BA para organizar sua estrutura judiciária. Pede a cassação da decisão 
que suspendeu a transferência das varas. O relator do MS é o ministro Edson Fachin. 

DIREF e Comitê Vida Legal realizam hoje 
novo encontro de juízes federais da Bahia

COMENTÁRIOS

A juíza federal da 14ª Vara, Cynthia de 
Araújo Lima Lopes declarou que o resulta-
do da iniciativa superou todas as suas ex-
pectativas e considerou que os juízes pre-
sentes ficaram bastante impressionados. 

Leia outros comentários elogiosos feitos 
por magistrados à iniciativa:

“Em boa hora a DIREF e o Comitê de 
Qualidade de Vida conceberam o curso 
sobre gestão e liderança para os juízes 
da casa, conclusão que se formou já no 
encerramento do primeiro encontro. 

De fato, para além de abordar compe-
tências próprias para o exercício desses 
papéis, inerentes à condição de quem 
trabalha em equipe, produzindo resulta-
dos que significam, na verdade, a soma 
do esforço de várias pessoas, a mensa-
gem da psicóloga Renata Castello Branco 
desafia a característica tradicionalmente 
insular dos magistrados, reclusos que 
são, infensos a troca de experiências com 
colegas e a exposição de suas inquieta-
ções em espaço mais amplo do que suas 
próprias consciências. 

Trazidos a lume os ganhos do com-
partilhamento de soluções, de ideias, de 
procedimentos e de tudo o que provém da 
experiência plural e da aproximação de 
profissionais que enfrentam as mesmas 
dificuldades, já despontam resultados, 
como a marcação de encontros regulares, 
temáticos ou não, por afinidade de com-
petência das varas ou não, formação de 
grupos em rede de comunicação social e 
o uso mais intensivo dessas ferramentas. 

Todos ganham e, sobretudo, o destina-
tário final desses esforços - que é o jurisdi-
cionado -, com a otimização dos serviços e 
a prestação jurisdicional mais célere, uni-
forme, trabalho que, buscando afastar-se 
do vezo individualista, se qualifica pela 
produção coletiva de juízes e servidores” 
-Juiz federal Pompeu Brasil (3ª Vara).

“A atividade promovida pela Direção 
do Foro e pelo Comitê de Qualidade de 
Vida com os juízes desta Seção é digna 
de elogios, pois nos oportunizou a refle-
xão conjunta sobre nossa atuação como 
gestores. Talvez para quem não viva o 
dia a dia da Justiça Federal estranhe 
esta informação, mas todos sabemos 
que a maior parte do nosso tempo é de-
dicada à gestão, quer de pessoas, quer 
dos procedimentos (judiciais e adminis-
trativos), sobretudo quando no exercício 
da titularidade.

A psicóloga Renata Castelo Branco 
apresentou dados colhidos em pesqui-
sa acerca das condições de trabalho em 
nossa Seção, sobre os quais os magistra-
dos presentes debateram e apresentaram 
propostas de melhorias em condutas e 
procedimentos. Foi uma experiência ím-
par, que precisa se tornar frequente.” 
- Juiz federal Alex  Schramm de Rocha 
(Subseção de Eunápolis).

AGENDA
CULTURAL

START - A ERA DOS VIDEO GAMES

O Studio A apresenta o Espetácu-
lo “START - A ERA DOS VIDEO GA-
MES” hoje, às 20h, no TCA. Entre os 
integrantes do espetáculo está Roberta 
Monteiro, filha da servidora Sônia Dal-
cum, do NUASG.

Através do Jazz, do Street Jazz e do 
Hip Hop, a apresentação viaja dentro 
do fantástico mundo dos videogames, 
passando pelos mais clássicos, como 
Mortal Kombat  e pelos mais novos  
como Angry Birds e Subway Surfer. 

A alegria e a inovação, que já são a 
marca registrada do Studio A, irão em-
balar esse espetáculo com 280 baila-
rinos e 19 coreografias. Ingressos: R$ 
60 e R$ 30 no TCA e SACs.
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Aplicativo “Pro-Social 
Móvel” está atualizado 

com novos credenciados
O servidor do NUTEC João Mota desen-

volveu o aplicativo Pro Social Móvel para 
facilitar a consulta aos contatos dos creden-
ciados do Pro-Social que permite consultar 
os mesmos dados do site por smartphones 
e tablets. O aplicativo é gratuito e sem be-
nefício para seu desenvolvedor. 

Para instalar, digite no navegador: app.
vc/prosocial e baixe o aplicativo. O Pro-
-Social Móvel é livre de vírus e não ofere-
ce qualquer risco. O “Pro-Social Móvel” é 
atualizado com inclusão dos novos creden-
ciados. Os dispositivos Android poderão 
apresentar uma tela informando que estão 
configurados para bloquear a instação de 
aplicativos de fontes desconhecidas (do 
Google Play). Nessa tela, clique em ‘Con-
figurações’ e selecione a opção ‘Permitir 
a instação de aplicativos de fontes desco-
nhecidas’. Em seguida, clique no arquivo 
‘prosocial.apk’ (ou faça novo download) e 
conclua a instalação.

Nos iPhones, assim que a página esti-
ver carregada, clique na opção do meio e 
selecione ‘Adicionar à tela de início’. Quan-
do aparecer o ícone do aplicativo, confirme 
a instalação clicando em ‘Adicionar’. Quem 
já tem o app instalado, basta aceitar a atu-
alização oferecida automaticamente quan-
do o sistema for utilizado. 

Sugestões e críticas devem ser envia-
das para o e-mail do desenvolvedor: joao.
mota@trf1.jus.br.


