
Aniversariantes
Hoje: Ana Carolina Oliveira de Carva-
lho Gomes (NUCJU) e Evanilson San-
tos da Silva (19ª Vara). Amanhã: Dr. 
João Batista de Castro Junior, juiz fe-
deral da Subseção de Vitória da Con-
quista, Edvaldo Souza (NUCJU) e Lu-
ciana de Souza Reis (9ª Vara).
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Ministério Público 
atuará na prevenção do 
fechamento de rodovias

Um grupo formatado pelo Ministério 
Público da Bahia vai atuar na prevenção 
do fechamento de rodovias durante pro-
testos no Estado. A decisão foi tomada 
após o vice-governador e secretário de 
Infra-estrutura, Otto Alencar, protocolar 
um pedido para que intermediasse jun-
to ao Poder Judiciário e à Secretaria de 
Segurança Pública providências sobre o 
assunto. 

"Aqui na Secretaria, recebo, por dia, 
média de quatro informações de rodo-
vias paralisadas. Eu me manifestei ao 
promotor de Justiça Wellington César 
Lima e Silva e vou conversar com a as-
sessoria jurídica para formalizar ao Mi-
nistério Público um pedido de que pos-
sa agir para coibir manifestações sem 
uma negociação prévia, para que não 
venha prejudicar a vida do cidadão", 
explicou Alencar antes de protocolar o 
pedido no MP-BA. 

Na própria terça-feira, um protesto na 
BR-324 bloqueou o tráfego de veículos 
por cerca de sete horas. Mobilizações 
desse tipo "impedem a circulação de 
pessoas e veículos, causando transtor-
nos e graves prejuízos à população baia-
na", descreve a nota do MP-BA. 

Tribunal contabiliza participação 
de 20% na 1ª semana do Censo

Durante a primeira semana de apli-
cação do Censo Nacional do Poder Ju-
diciário, lançado em 26 de agosto, mais 
de 8 mil servidores da Justiça Federal já 
responderam o Censo. 

O número representa aproximada-
mente 30% dos servidores desse ramo 
da Justiça, que chega a 28,1 mil. A infor-
mação faz parte do relatório de acompa-
nhamento de participações, disponibili-
zado pelo CNJ aos órgãos do Judiciário.

O TRF da 1ª Região lidera o grupo 
com 35,2% de questionários respondi-

dos, contabilizando 2.750 participações. 
Um resultado positivo, alcançado princi-
palmente por uma ação de comunicação 
voltada a um canal direto: o e-mail.

“Sabemos que os servidores não 
gostam de parar para responder enque-
te. Para melhorar a adesão ao censo, 
encaminhamos vários e-mails semanais 
com o link do questionário em destaque 
e reforçamos que a participação dele 
levaria no máximo 5 minutos. Deu cer-
to”, avaliou a assessora de comunicação 
do tribunal, Ivani Morais.

Além da estratégia de facilitar o 
acesso ao link por e-mail, a comuni-
cação do TRF1 também elaborou uma 
ação na internet com banner, matéria 
jornalística e vídeo, publicados no por-
tal do tribunal, que reforçam, de forma 
incisiva, a importância do censo e a 
necessidade da participação de todos. 
Outro instrumento utilizado foi o infor-
mativo diário, voltado aos servidores e 
magistrados.

O mesmo relatório apontou que mais 
de 86 mil servidores do Poder Judiciário 
haviam respondido, na ocasião, ao Censo 

nessa primeira semana, o que correspon-
deu a cerca de 20% do total de servidores 
que devem participar. O questionário ele-
trônico ficará disponível na página do CNJ 
pelo prazo de 45 dias.

Este é o primeiro censo focado no 
Poder Judiciário brasileiro e tem como 
objetivo mapear o perfil dos servidores e 
magistrados e sua opinião sobre temas 
relevantes do trabalho de cada partici-
pante. O resultado irá nortear os tribu-
nais e o CNJ na elaboração de políticas 
públicas que melhorem a prestação dos 
serviços judiciários brasileiros.

A consulta está sendo realizada em 
todas as unidades judiciárias do país, 
pelo questionário eletrônico com per-
guntas de cunho socioeconômico e fun-
cional, disponibilizado no site do Conse-
lho Nacional de Justiça.

Inicialmente, apenas os servidores 
estão sendo consultados, mas, em bre-
ve, os magistrados também deverão 
responder ao Censo. Todas as respos-
tas são sigilosas e serão divulgadas de 
forma genérica, sem a identificação dos 
servidores.

Periódicos
da Biblioteca

O periódico abaixo se encontra dis-
ponível na biblioteca deste fórum. A 
leitura dos artigos pode ser solicitada 
por meio do ramal n. 2606.

Revista Brasileira de Direito Pú-
blico - RBDP n. 36 (janeiro-março 
de 2012).  Sumário: • Concessão 
de aeroportos: de-
safios e perspecti-
vas – Flávio Ama-
ral Garcia, Rafael 
Véras de Freitas; 
• Arrendamento 
portuário para fins 
não públicos – Car-
los Ari Sundfeld, 
Rodrigo Pagani de 
Souza,Guilherme 
Jardim Jurksaitis; 
• Agências reguladoras independen-
tes, atividade regulatória e conflito 
normativo – Bruno Costa de Almeida; 
• Imprescritibilidade da pretensão 
ressarcitória do Estado e patrimônio 
público – José dos Santos Carvalho 
Filho; • Argumentação e renovação 
institucional em Bresser-Pereira: in-
trodução à leitura de Construindo o   
Estado Republicano: democracia e 
reforma da gestão pública – Arnaldo 
Sampaio de Moraes Godoy; • O Pre-
âmbulo da Constituição do Brasil de 
1988: fonte do compromisso estatal 
para a edificação de uma sociedade 
fraterna – Carlos Augusto Alcântara 
Machado; • Impossibilidade de Co-
missão Parlamentar de Inquérito con-
duzir coercitivamente testemunhas e 
advogados para prestar depoimen-
tos. Indispensabilidade de decisão 
judicial – Flávio de Araujo Willeman; 
• Remuneração variável e contratos 
de eficiência no Regime Diferencia-
do de Contratações Públicas (RDC) 
– Rafael Wallbach Schwind.

Expediente e prazos 
suspensos na 7ª Vara
O TRF da 1ª Região suspendeu o ex-

pediente e os prazos processuais na 7ª 
Vara desta Seccional de 9 a 13/9 em 
razão da mudança daquela Unidade do 
local onde se encontrava instalada pro-
visoriamente para o local permamente 
de funcionamento no 4º andar do Edifíco 
Teixeira de Freitas.

O ato se deu por meio da Portaria 
PRESI/CENAG 146, de 6/9/2013.


