
Aniversariantes
Hoje: Antonio Magela França de 
Lima (10ª Vara) e Giselle Ribeiro da 
Silva (Guanambi). Amanhã: Bruno 
Castro (Juazeiro), Carlos Alberto Si-
mas (NUCJU), José Reinaldo Olivei-
ra (Itabuna), Manuella Andrade Co-
elho (8ª Vara), Anita Leocádia Lima 
(7ª Vara), Cely da Silva Bessa Barre-
to (Coordenação dos JEFs) e Jurandi 
Santana (Delta).
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Censo do Poder Judiciário começa dia 26
Começa no dia 26 de agosto, próxi-

ma segunda-feira, o prazo para que ser-
vidores de todo o Judiciário respondam 
ao Censo Nacional do Poder Judiciário, 
que pretende traçar um perfil dos magis-
trados e servidores da Justiça brasileira. 
Inicialmente, o questionário estará dispo-
nível apenas para os servidores. Em um 
segundo momento, o levantamento será 
feito entre os magistrados. 

Os servidores detentores de cargo efe-
tivo ou cargo em comissão devem aces-
sar o endereço www.cnj.jus.br/censo, 
fazer o acesso ao questionário eletrônico 
utilizando o número do CPF e responder 
às perguntas. 

Devem responder ao questioná-
rio todos os servidores ativos. Ao todo, 
272.430 servidores (efetivos, sem víncu-
lo ou requisitados), distribuídos por 94 
instituições, participarão do censo. 

A pesquisa não envolverá servidores 
do Poder Judiciário que estejam cedidos 
a outros órgãos dos Poderes Executivo 
ou Legislativo, estagiários e profissio-
nais terceirizados que atuam em órgãos 
da Justiça. 

O questionário é dividido em quatro 
blocos e 43 perguntas, que podem ser 
detalhadas em outros subitens, a depen-
der da resposta dada pelo servidor. 

O primeiro bloco traz perguntas que 
procuram detectar a opinião do servidor 
sobre o trabalho no Judiciário, sua satis-
fação e motivação pessoal. O segundo 
bloco traz perguntas sobre o local onde o 
servidor trabalha, a área e a instância. 

No terceiro bloco as perguntas se re-
ferem a informações pessoais do servi-
dor, como sexo, estado civil, cor ou raça, 
naturalidade, nível de escolaridade, en-
tre outras. O quarto bloco traz perguntas  
como tipo de vínculo do servidor com o 
órgão, ano de ingresso, órgão de origem, 
ocupação ou não de cargo em comissão 
ou função de confiança etc. 

A maioria dos itens é de múltipla esco-
lha e a estimativa é que o preenchimento 
do questionário inteiro leve cerca de cinco 
minutos apenas. Neste primeiro momen-
to, o questionário deverá ser respondido 
apenas pelos servidores, que terão 45 
dias para fazê-lo. Posteriormente, será 
aberto prazo para os magistrados respon-
derem ao seu próprio questionário. 

Com a compilação dos dados, o censo 
servirá como importante fonte de infor-
mações para a avaliação das políticas de 
recursos humanos existentes no Poder 
Judiciário. As informações são sigilosas e 
só serão divulgadas em estatísticas.

Acesso à intranet 
será automático

Desde a segunda-feira, 19 de agosto, 
o acesso à intranet da Primeira Região 
é realizado de forma automática, sem a 
necessidade de digitação do usuário e se-
nha (login). Esta funcionalidade será ha-
bilitada apenas para a rede corporativa 
do Tribunal/Seccionais. 

Fora da rede corporativa, o login con-
tinua sendo obrigatório para acesso à 
intranet. 

Para os usuários do navegador Mozilla 
Firefox será necessário reiniciar o com-
putador para que a funcionalidade seja 
habilitada. Para os demais navegadores 
(Internet Explorer e Google Chrome), não 
há necessidade desse procedimento.

A mudança entre os ambientes de in-
ternet e intranet continuará sendo feita 
por meio do link disponível no canto di-
reito superior da página do Portal.

22ª Vara tem novo 
diretor de Secretaria

O novo diretor de Secretaria da 22ª 
Vara, Alan Emmanuel da Silva Ribei-
ro, foi empossado na última sexta-feira, 
16/08, na DIREF, na presença do dire-
tor do Foro, juiz federal Ávio Novaes; do 
juiz federal da 22ª Vara, Durval Carneiro 
Neto; da diretora da SECAD, Sandra Bar-
co Nogueira; e do diretor da 2ª Vara, Du-
cival Miranda Cordeiro, além dos colegas 
Valdiva Maria Pinheiro Feijão, da 5ª Vara, 
e Joel Costa, da 20ª Vara. 

Na ocasião da posse, o juiz federal 
Durval Carneiro Neto declarou-se mui-
to feliz em poder continuar trabalhando 
com o servidor, mais uma vez na função 
de diretor de Secretaria. Aduziu que o 
servidor já conhece bem o seu estilo de 
trabalho e que ele, por sua vez, admira 
a competência do diretor de Secretaria. 
Alan declarou que se sente honrado em 
ter mais uma vez a confiança nele depo-

sitada pelo Dr. Durval, a quem considera 
um mestre, e que este poderá continuar 
contando com a sua total dedicação. 

Allan Ribeiro tem 35 anos e é formado 
em Contabilidade e Direito, sendo pós-
graduado em Direito Tributário. Ingressou 
na Justiça Federal em 2004 e trabalhou 
no mutirão de autuações na 15ª Vara, 
quando aquela unidade foi transformada 
em JEF, e na 2ª Vara Federal Especializa-
da Criminal. Acompanhou o juiz federal 
Durval Carneiro Neto como seu diretor de 
Secretaria da Vara Federal de Juazeiro e 
também da 2ª Vara Federal da Subseção  
Judiciária de Feira de Santana.

Desembargadora federal 
Neuza Alves receberá 

Medalha do Pacificador 
A desembargadora federal Neuza 

Alves será agraciada nesta sexta-feira, 
23/08, com a Medalha do Pacificador, 
após sua indicação pelo general de Exér-
cito Enzo Martins Peri, Comandante do 
Exército Brasileiro.

A Medalha do Pacificador foi manda-
da cunhar como evocação às homena-
gens prestadas a Luiz Alves de Lima e 
Silva, o Duque de Caxias, por ocasião do 
sesquicentenário de seu nascimento.

A partir de 1955, transformou-se 
em honraria a ser conferida a militares 
e civis, brasileiros ou estrangeiros, que 
tivessem prestado assinalados serviços 
ao Exército, elevando o prestígio da Ins-
tituição ou desenvolvendo as relações de 
amizade entre o Exército Brasileiro e os 
de outras nações. 

A cerimônia de condecoração ocorre no 
Setor Militar Urbano, às 9h, em Brasília.

STJ decide que 
desaposentação deve 

considerar salários após 
primeira aposentadoria

Segundo decisão da Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o cál-
culo para novos benefícios previdenciários, 
após processo de desaposentação, deve 
levar em conta os salários de contribuição 
que se seguiram à primeira aposentadoria. 

A desaposentação ocorre quando o 
beneficiário renuncia à aposentadoria 
para requerer uma nova, mais vantajosa, 
conquistada depois de continuar traba-
lhando e contribuindo com a Previdência. 
Em maio, o STJ definiu que a desaposen-
tação era possível, mas alguns pontos da 
decisão suscitaram dúvidas.

Para o INSS, não ficou claro se era 
preciso usar, no cálculo do novo benefí-
cio, todas as contribuições que se segui-
ram à primeira aposentadoria ou apenas 
aquelas posteriores à renúncia à aposen-
tadoria antiga. Ao julgar o recurso, a Pri-
meira Seção definiu pela primeira opção, 
mais vantajosa para o beneficiário.

Segundo explicou o relator do caso, 
ministro Herman Benjamin, a lógica do 
pedido de desaposentação é justamente 
computar os salários de contribuição pos-
teriores à aposentadoria desfeita no cálculo 
da nova aposentação. Ele destacou que o 
entendimento estava subentendido na de-
cisão anterior, que agora fica mais claro.

Mesmo com a decisão do STJ, a pala-
vra final sobre a desaposentação cabe ao 
Supremo Tribunal Federal, que prepara 
julgamento de processos sobre o tema.


