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CNJ avalia sugestões para  
aperfeiçoamento de servidores

Está em análise no CNJ uma lista de 
sugestões aprovadas pelos 91 tribunais 
brasileiros relativas à formação e ao aper-
feiçoamento dos servidores do Judiciário. 
As propostas começarão a ser analisadas 
e, após consolidadas, serão reapresenta-
das aos tribunais e farão parte do chama-
do Plano Estratégico Nacional.

O Plano prevê metas, indicadores e 
planos de ação para o aprimoramento 
dos serviços. Cada tribunal deverá ela-
borar e manter seu próprio Plano Estra-
tégico. Entre as sugestões encaminhadas 
ao CNJ estão o incentivo ao aperfeiçoa-
mento dos servidores, como adicional de 
qualificação, e exigência de um número 
mínimo de horas para promoção.

Entre as sugestões estão a priorização 
de contratação de magistrados e servido-
res como instrutores, a estruturação seto-
res de educação à distância, a qualidade 
dos cursos e treinamentos e a avaliação 
do aprendizado.

Aniversariantes  
Hoje: Dr. João Paulo Pirôpo de Abreu, 
juiz federal de Paulo Afonso, Ana Lu-
cia Guerreiro dos Santos (6ª Vara) e 
Selma Silva Santos (NUCAF). Ama-
nhã: Dr. César Cintra Fonseca, juiz 
federal da 2ª Vara, Maria de Lour-
des Santos Araújo (12ª Vara), Larissa 
Marques Santos (Ilhéus) e Luciana 
Afonso Silva Azevedo (22ª Vara).

Parabéns!!!
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 Magistrados do TRF1são homena-
geados pelo Exército Brasileiro;  TRF 
indica o juiz federal Jamil Rosa de Jesus 
pelo critério de antiguidade e define a lis-
ta tríplice para segunda vaga de desem-
bargador federal;  inaugurada a 3ª Vara 
Federal da Subseção de Contagem;  
Conheça a recém-implantada Biblioteca 
Digital do TRF1;  Participe: primeirare-
giaonatv@trf1.jus.br.

21ª e 22ª Varas comemoram 
dez anos de instalação

Magistrados e servidores comemora-
ram, na última sexta-feira, 29/8, os dez 
anos de instalação da 21ª e 22ª Varas de 
Juizado Especial Federal.

Na oportunidade, o juiz federal da 
21ª Vara Fábio Rogério França Souza 
falou da sua satisfação em participar da 
comemoração de dez anos das duas va-
ras. Afirmou, como atual titular da 21ª 
Vara, que recebeu uma herança bendita 
na forma de uma unidade extremamen-
te bem estruturada e uma referência de 
qualidade e celeridade do trabalho.  

O magistrado disse ainda que tem 
tentado fazer jus a essa boa herança re-
cebida e lembrou que todos os que traba-
lham na Justiça Federal se orgulham de 
a essa instituição pertencer em razão da 
sua excelência no serviço público, mor-
mente para aqueles que trabalham nos 
Juizados Especiais Federais, devido à 
característica única de sua proximidade 
com as partes em litígio que veem com 
que rapidez os seus direitos são realiza-
dos e se mostram satisfeitas com esta 
célere e eficiente prestação jurisdicional.

A juíza federal da 4ª Vara Cláudia 
Tourinho Scarpa, que durante oito anos 
foi a titular da 21ª Vara, agradeceu pelo 
convite para participar da comemoração 
do aniversário de dez anos de instalação. 
Lembrou que quando chegou para traba-
lhar na unidade, havia mais de 20 mil 
processos em tramitação, mas, mesmo 
com esse volume de processos, toda a 
equipe vestiu a camisa do JEF, pois per-
cebeu a importância dessa nova Justiça 
em especial. E todos trabalharam com 
tanto afinco que o JEF da Bahia se tor-
nou o melhor de toda a 1ª Região.

O juiz federal da 22ª Vara Durval Car-
neiro Neto disse que se sentia feliz em 
participar da comemoração, pois acredi-
ta que devemos cultivar essas datas im-
portantes, comemorar coisas que fazem 
parte do nosso dia a dia e são esses mo-
mentos de congraçamento que nos fazem 
criar esse senso de coletividade e união. 

O magistrado lembrou que deve sua 
vida profissional ao Judiciário, onde está 
há 22 anos, inicialmente como servidor 
e hoje como juiz federal.  Dr. Durval fez, 
em seguida, um breve retrospecto do iní-
cio do JEF na Bahia com a transformação 
da 15ª Vara Cível em um Juizado e da 
grande dificuldade enfrentada por todos 
naquela ocasião, registrando que não 
foi fornecida pelo tribunal, na ocasião, 
a devida estrutura para uma vara nova 
com as características especiais de um 
Juizado. Afirmou o  juiz que o mérito de 
ter sido feito um excelente trabalho é dos 
seus excelentes servidores.

Também prestigiaram o evento o juiz 
federal substituto da 22ª Vara Luiz Bispo 
da Silva Neto e servidores de outras varas 
de JEF, da 4ª Vara e da Turma Recursal.

Para aumentar o compartilhamento de 
recursos educacionais, os tribunais suge-
riram que seja observada a reserva de re-
cursos orçamentários para essas ações. A 
priorização de vagas para servidores que 
atuam no 1º grau está na lista de pontos 
observados pelos tribunais e encaminha-
dos ao Conselho Nacional de Justiça.                               

                                     Fonte: CNJ

Servidores fazem campanha 
por doações de medula óssea
para colega Ana Cláudia  Ortiz

A servidora Ana Cláudia Ortiz está passando por uma delicadíssima condição de 
saúde e necessita urgentemente de um transplante de medula óssea. É importante 
que os colegas participem dessa campanha fazendo um teste de compatibilidade.  

Dentro da família de Ana Cláudia, a compatibilidade máxima foi de 50% e, por 
isso, os colegas e amigos da servidora estão em uma corrida contra o relógio para 
conseguir encontrar possíveis doadores compatíveis.

Para ser doador a pessoa tem que ter entre 18 e 55 anos e boa saúde. Deve pre-
encher formulário com dados pessoais e ceder uma amostra de sangue com 5ml para 
testes de compatibilidade. Caso haja compatibilidade, o doador fará exames comple-
mentares para realizar a doação. 

A chance de encontrar uma medula compatível é de 1 em 100 mil! Por isso, são 
organizados Registros de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Quando um pacien-
te necessita de transplante e não há doador na família, esse cadastro é consultado. Se 
for encontrado um doador compatível, ele será convidado a fazer a doação.

Para o doador é apenas um incômodo passageiro, mas para o doente, é a diferença 
entre a vida e a morte. A doação é um gesto de solidariedade e de amor ao próximo. 

Para contato com o Hemocentro da Bahia ligue para 3116-5600 ou 3116-5664.

Novo presidente do STJ 
defende salário justo
O novo presidente do STJ, minis-

tro Francisco Falcão, deu o tom do que 
pretende defender nos próximos anos ao 
tomar posse como presidente da corte. 
Durante a cerimônia, Falcão prometeu 
lutar pela remuneração justa dos juízes e 
também dos servidores.

“Essa Presidência não lhes faltará 
na luta para encontrar um sistema que 
lhes assegure justa remuneração, com 
recomposição das perdas acumuladas 
pela inflação e, ainda, melhores condi-
ções de trabalho”, disse aos magistrados.

Falcão prometeu também ouvir as 
“justas reivindicações salariais” dos ser-
vidores. Ele assumiu a Presidência da 
corte para o biênio que se encerra em 
2016 no lugar do ministro Félix Fischer. 

Falcão aproveitou o discurso para 
afirmar que a morosidade da Justiça 
não é culpa apenas do Poder Judiciário 
e sinalizou que irá cobrar os demais po-
deres na questão.

“Celeridade é a palavra que todos co-
bram do Judiciário. Mas convém deixar 
bem claro que a responsabilidade pela 
morosidade e as formas para superá-la 
não devem ficar à conta exclusiva desse 
Poder”, disse o novo presidente, citando 
as “imprescindíveis reformas legislativas” 
e a “direta colaboração” de Legislativo e 
Executivo.

Fonte: O Estado de São Paulo


