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Aniversariantes
Hoje:Juliana Paiva Costa Samões (14ª 
Vara), Marco Antonio Pereira de San-
tana (NUASG), Maria Renialda Dantas 
de Souza (Alagoinhas), Jaciara Barreto 
de Souza Alves (Turma Recursal), Tia-
go Sousa de Oliveira (NUCRE), Rita de 
Cássia Correia Sena (Contrate), Ana 
Paula de Jesus e Lêda Sueiro (ambas 
da ASSERJUF). Amanhã: Marcos Antô-
nio de Oliveira Aguiar (NUASG), Cristo-
vam Gonçalves dos Santos (24ª Vara) e 
Jorlan Santos de Jesus (Ilhéus).
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Conciliação 
está humanizando 

imagem do Judiciário
A juíza federal Isadora Segalla, coorde-

nadora da Central de Conciliação de São 
Paulo aponta o foco no cidadão como o 
principal objetivo da conciliação. “É mui-
to importante que o CNJ tenha abraçado 
essa ação pela conciliação e promova a 
Semana Nacional, que é um esforço con-
centrado de uma prática que já temos o 
ano todo. Temos um índice de acordos 
muito grande, mas o que buscamos não 
é só isso. Nosso objetivo maior é a satis-
fação do usuário, a pessoa vir e ser bem 
atendida e tirar suas dúvidas”, explicou.

Coordenador do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania Cen-
tral do TJSP, o juiz Ricardo Pereira Júnior 
acredita que o CNJ teve papel fundamen-
tal para fomentar a cultura de conciliação 
entre juízes, cidadãos e demais instituições 
que trabalham com o Judiciário. “As pesso-
as estão buscando um movimento de paci-
ficação de forma adequada, não mais em 
um processo que demora anos, mas em 
um procedimento mais informal e aberto 
em que as partes se sentem incentivadas 
a participar ativamente da composição de 
seus problemas”, diz. 

De acordo com o magistrado, enquanto 
os processos no Judiciário paulista levam 
cerca de quatro anos, a expectativa de 
atendimento de reclamações extraproces-
suais é de 40 dias. “É muito melhor buscar 
conciliação qualificada, e temos sucesso 
em 70% dos casos levados a conciliação 
pré-judicial”, destaca.

Trancoso pelo olhar do servidor Euvaldo Pinho

Hoje, Euvaldo Pinho nos apresenta as 
paradisíacas paisagens de Trancoso, char-
moso vilarejo do sul da Bahia, aonde  só 
se chega de balsa para conhecer  as belas 
praias, apreciar a culinária  local e desbra-
var as riquezas naturais  e culturais indíge-
nas que lá ainda são preservadas.

“Há muito tempo deixei de ir a Tran-
coso, aonde por várias vezes fui de bu-
gre, pois na época era permitido trafe-
gar com esses veículos pelas praias, seu 
maior atrativo. Atualmente, ouvimos falar 
de Trancoso quando comentam sobre as 
festas e os visitantes famosos, tais como 
Beyoncé, Bill Clinton, Tom Cruise, Ney-
mar, entre outros, curtindo suas praias e 
falésias nos terrenos à beira-mar, além 
dos fantásticos casamentos realizados na 
Igreja de São João Batista (padroeiro do 
lugar), localizada no “Quadrado”. Para lá 
é que levo vocês, como meus convidados, 
a um desses casamentos, às terras indíge-
nas e às praias paradisíacas. 

Situada a aproximadamente 700 km de 
Salvador, em 10 horas de viagem de carro 
com muita atenção, está a Costa do Des-

cobrimento. Temos 
de norte a sul: San-
ta Cruz de Cabrália, 
mais tranquila, com 
preços mais razoá-
veis e fartura de boa 
comida; Coroa Verme-
lha, com seus índios 
e, hoje, com muitos 
turistas em busca de 
contatos e de souve-
nirs; Porto Seguro, 
sempre irresistível 
e atraente; Arraial 
d’Ajuda, mais ligada 
aos esportes náuticos; 
Trancoso, com seus 

heliportos particulares e suas pousadas 
inacessíveis aos reles mortais; a charmosa 
Caraíva, além de outras dezenas de lugare-
jos menores ainda por serem desbravados.

Muitos desejam uma ponte ligando 
Porto Seguro a Arraial d’Ajuda, bem como 
o asfalto interligando todos os outros 
points. No entanto, meu voto é que isso 
tão cedo não aconteça para manter por 
mais tempo o que eu chamo de “terra de 
ninguém”, porque em suas praias e vilas 
há lugar para todos que por lá circulam, 
independentemente de quem tenha mais 
condição financeira, em convivência har-
mônica. Aliás, os que são mais elitizados 
procuram o anonimato e o isolamento.

Como também sou filho de Deus, fui 
convidado para um casamento em Tran-
coso, onde constatei que hoje existem es-
paços para recepções e casamentos que 
nada ficam a dever a nenhum daqueles da 
capital de nosso País. A igreja, muito gra-
ciosa, se impõe majestosamente em sua 
simplicidade de costas para o mar em um 
mirante no conhecido “Quadrado”, o cen-

tro da vila, tão ou mais famoso que suas 
praias. Um espaço gramado naturalmen-
te com amendoeiras gigantes, em que a 
molecada joga bola à tarde, rodeado por 
dezenas de casinhas coloridas, área de lo-
jinhas, bares e restaurantes que à noite, 
iluminados, emolduram o espaço onde é 
proibida a circulação de veículos.

Na véspera do casamento, fui às 
praias de Nativos e de Coqueiros em 
Trancoso, e, à tarde, a uma pousada sen-
sacional, antiga casa de Gal Costa, onde 
aconteceu uma “beach party”, das 14h 
às 18h, para os convidados. Tudo muito 
requintado com base na culinária baiana. 
À noite, fui para o “Quadrado” jantar ao 
sabor das músicas de cada um dos res-
taurantes. No sábado, acordei mais cedo 
para recordar a tão famosa praia do Es-
pelho, a 22 km da vila, considerada uma 
das mais bonitas do Brasil, passando pela 
aldeia dos índios Pataxós de Imbiriba. Ali 
comprei brincos do “falso índio” para mi-
nha mulher e amigas (pequenos pedaços 
de madeira interligados por um pino de 
inox que dão a impressão de que a lasca 
de madeira transpassou a orelha).

À tarde, às 16h, 350 convidados espe-
ravam pelos noivos à porta da igreja onde 
só cabiam 90 pessoas. Todo o contraste 
era pouco para a pompa do casal e dos 
convidados. Harmonia perfeita, beleza de 
cenário sem igual. Depois do casamento, 
um serviço de vans transportou os convi-
dados para a recepção em um espaço lin-
díssimo à beira-mar. Por tudo isso, Tran-
coso foi considerado, por uma das revistas 
de turismo mais bem conceituadas do 
mundo, a ‘Condé Nast Traveler’, como um 
dos quinze melhores lugares do planeta 
para ser visitado”.

Fonte: Primeira Região em Revista

Juíza federal de Jequié determina que União 
incorpore 13,23% aos vencimentos 
de 21 servidores daquela Subseção

A juíza federal da Subseção de Jequié 
Karine Costa Carlos Rhem da Silva, em 
ação movida por 21 servidores daquela 
Subseção, antecipou os efeitos da tutela e 
determinou que a União Federal conceda 
reajuste referente à diferença entre o per-
centual de 13,23% e o índice efetivamente 
recebido com a concessão da Vantagem 
Pecuniária Individual criada pela Lei n. 
10.698/03, com efeito retroativo a maio 
de 2003, observada a prescrição quin-
quenal, a incorporação aos vencimentos e 
os reflexos nas demais parcelas salariais, 
acrescida de juros e correção monetária.

A magistrada cita a Constituição que 
impõe a concessão da revisão geral de 
vencimentos para os servidores na mesma 
data e sem distinção de índices e a Lei n. 
10.331/2001 que estabelece o mês de 
janeiro para a revisão das remunerações e 
subsídios dos servidores públicos. “[...] foi 
reconhecido constitucionalmente o direito 
subjetivo dos servidores públicos federais 

civis e militares à revisão anual de venci-
mentos, mediante a edição de lei específi-
ca de iniciativa do Presidente da Repúbli-
ca, de modo a acompanhar a evolução do 
poder aquisitivo da moeda”, declara.

E continua: “Foram sancionadas no 
ano de 2003 as Leis n. 10.697 e n. 
10.698, as quais concederam, a todos os 
servidores públicos federais [...] o reajus-
te de 1% a partir de janeiro de 2003, e 
a vantagem pecuniária individual de R$ 
59,87 a partir de maio de 2003, res-
pectivamente”. No seu entendimento, a 
denominação dada Vantagem Pecuniária 
Individual de R$ 59,87, concedida ao 
funcionalismo público federal, não deve 
ser determinante para que se estabeleça 
a natureza da vantagem. 

Diz a sentença: “O aumento de remu-
neração conferido a uma categoria especí-
fica ou faixa salarial de servidores, previs-
to na primeira parte do inciso X do art.37 
da Constituição Federal, não precisa ser 

estendido à totalidade do funcionalismo 
público, mas a revisão geral de remune-
ração deve tratar de modo idêntico todas 
as categorias de servidores públicos da 
União, aplicando-lhes um mesmo índice, 
de acordo com a segunda parte do referido 
dispositivo constitucional.

Entendeu a magistrada que a Vantagem 
Pecuniária Individual de R$ 59,87 teve 
caráter de revisão geral anual e promoveu 
ganho real diferenciado entre servidores 
quando instituiu recomposição maior para 
aqueles que percebiam menor remuneração. 

Vedando a Constituição a distinção de 
índices na revisão geral anual, entendeu a 
julgadora ser necessário extender o maior 
índice de recomposição concedido em 
2003 a todos os servidores públicos fede-
rais, não ofendendo a Súmula 339 do STF, 
já que, neste caso, o Judiciário não está 
legislando sobre aumento de remuneração, 
mas assegurando a aplicação do princípio 
constitucional da isonomia.


