
Aniversariantes
Hoje: Rômulo de Souza Batista (9ª Vara), 
Laura de Assis Oliveira (19ª Vara), Maria 
Aparecida Carvalho (NUCJU), Vitória 
Souza Moura (NUCRE), Maria Bernadete 
Costa e Maria Constância Costa (ambas 
de Feira de Santana). Amanhã: Plácido 
Rosa de Alencar (20ª Vara). Domingo: 
Luciana Guerra Otero (2ª Vara), Denise 
Mascarenhas de Oliveira (Jequié), Ed 
Charles Tibúrcio Costa (7ª Vara) e Maria-
na Bittencourt Santos Silva (Vitória da 
Conquista). Segunda-feira: Daniela Bas-
tos Pacheco (Ilhéus), Rovilson Mascare-
nhas de Oliveira (Vitória da Conquista) e 
Amanda Barreto Gomes (Barreiras).

Parabéns!!!

Edição n. 3.940. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 04/10/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: SECOS. Diagramação e 
Impressão: SETEDI. Tiragem: 25 exemplares. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. En-
dereço: Av. Ulysses Guimarães, 2.799 – CAB. CEP: 41213-
970. Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Os servidores do Poder Judiciário têm 
apenas 6 dias para poder opinar sobre o seu 
trabalho, contribuindo com a melhoria da 
prestação jurisdicional no país. A partir de 
10 de outubro, o Censo Nacional do Poder 
Judiciário não estará mais disponível no Por-
tal do CNJ. A pesquisa, que visa a conhecer 
o perfil dos funcionários do Judiciário, ga-
rante privacidade de dados e avaliações. 

Até o início da tarde desta sexta-feira, 
dos mais de 280 mil servidores da Justiça, 
mais de 147 mil (acima de 50%) preenche-
ram o questionário com 39 perguntas que 
servirá para medir o grau de envolvimento 
dos servidores com suas atividades, nível de 
satisfação com as funções e com o tribunal 
onde trabalha, passando por pontos como 

Faltam 5 dias para o fim do Censo 
dos servidores do Poder Judiciário

média de horas trabalhadas no dia, nível de 
escolaridade e estado civil. 

Para estimular os que ainda não partici-
param, os tribunais vêm criando ações que 
mobilizam positivamente seus servidores. 
TRT-1, por exemplo, conseguiu uma forte 
adesão com ações de comunicação na intra-
net e em seu portal na internet, além de um 
intenso trabalho de convencimento pessoal. 

Forte adesão - O resultado desse maior 
controle no preenchimento do censo foi 
surpreendente. O TRT da 1ª Região deve 
fechar o Censo com um dos índices mais 
altos de adesão - atualmente, 80% dos 
servidores já manifestaram suas opiniões 
em relação ao trabalho. 

Para evitar que seus servidores deixem 
para a última hora e não consigam opinar, 
alguns tribunais elaboram ações intensivas 
para chamar a atenção dos que ainda não 
se organizaram para responder questões for-
muladas pelo CNJ. 

O Judiciário da Paraíba, por exemplo, 
lançou a chamada "Pausa de 5 Minutos" 
para lembrar que o preenchimento das 
39 perguntas toma apenas 5 minutos do 
tempo do servidor. Com isso, o Tribunal de 
Justiça da Paraíba chegou a 54% de res-

postas. Já o Superior Tribunal Militar con-
seguiu, com o chamado Dia D, a adesão 
de mais de 62% de seus servidores. 

Entre os cinco TRFs, o da 4ª Região foi 
o único a ultrapassar os 50% de servidores 
participando. Os demais ainda não chega-
ram a este patamar, mas estão próximos.

Este é o primeiro censo focado no Po-
der Judiciário brasileiro. O questionário 
está sendo aplicado em todas as unidades 
judiciárias do país. 

Elogio
A servidora da 10ª Vara, Mariana 

Lima, e sua irmã gêmea Manuela Lima, 
fizeram aniversário em setembro e tive-
ram a ótima idéia de pedir aos convida-
dos para a festa que não levassem pre-
sentes para elas, mas fraldas geriátricas 
para serem doadas ao Asilo de Idosos 
Lar Irmã Lourdes, em Sussuarana. 

Que belo gesto! Quem dera mais pes-
soas seguissem o exemplo de Mariana e 
Manuela. Os velhinhos do asilo e a Comis-
são de Ação Social agradecem a iniciativa 
e o desprendimento das duas irmãs. 

Comissão de Ação Social

Governo apresenta 
proposta para acelerar 

a Justiça brasileira
A demora no andamento de processos 

na Justiça brasileira ainda é algo a se rever. 
Muitos esperam anos para resolver assun-
tos simples e que poderiam ser soluciona-
dos em uma única audiência. Esse quadro 
pode mudar, a partir de uma proposta do 
Governo Federal, entregue ao Senado. 

No documento, o governo defende ne-
gociações prévias para solução de confli-
tos. As sugestões foram elaboradas pela 
comissão criada pelo Ministério da Justiça, 
que defende uma proposta de marco regu-
latório de mediação. 

A Presidência do Senado irá analisar a 
proposta que prevê mudanças na tramita-
ção de ações na Justiça, como a obrigação 
da sessão de mediação como o primeiro 
passo para qualquer processo judicial. A 
mediação teria um prazo máximo de 90 
dias para chegar a uma solução do conflito 
e evitar que o processo tramite em tribu-
nais, diminuindo o tempo médio dos pro-
cessos de quase 10 anos para três meses. 

“A taxa de sucesso da mediação é de 
80% para causas cíveis e 90% para causas 
de família. O que mostra que se a aplicás-
semos hoje para 90 milhões de processos 
que temos no Brasil, reduziríamos para 25 
milhões”, afirmou o secretário de Reforma 
do Judiciário, Flávio Caetano. 

Caso o marco regulatório passe a valer, 
a medida seria obrigatória apenas para os 
novos processos, mas as partes de ações 
antigas poderiam optar pelo mecanismo. 

O texto que foi entregue como um ante-
projeto de lei ainda estabelece a criação de 
centros de mediação dentro dos órgãos do go-
verno. A outra alteração prevista na proposta 
é a da mediação comunitária. “É o acesso à 
Justiça para população. A mediação é feita 
na comunidade, por agentes e membros da 
comunidade”, explicou Caetano. 

Recurso sobre URV 
impacta 10 mil ações 
Recurso extraordinário julgado pelo STF 

no dia 26/9, referente a perdas salariais de 
funcionários públicos, terão reflexo em mais 
de 10 mil processos. O recurso com reper-
cussão geral reconhecida refere-se a perdas 
decorrentes de conversão salarial para URV. 

A Corte deu provimento parcial ao RE in-
terposto pelo Estado do Rio Grande do Nor-
te contra acórdão do TJ daquele Estado que 
determinou a conversão dos vencimentos de 
uma servidora do Poder Executivo, de cruzei-
ros reais para URV, com base na Lei federal 
8.880/1994. De acordo com a decisão do 
STF, o percentual de correção apurado nos 
casos de erro de conversão deixa de ser apli-
cado a partir do momento em que houver re-
estruturação da remuneração da carreira dos 
servidores eventualmente prejudicados. 

A repercussão geral estabelece que, no 
caso de multiplicidade de recursos, com o 
mesmo tema, os tribunais deverão aguardar 
decisão do STF e, quando decidida a ques-
tão, aplicá-la aos recursos extraordinários 
sobrestados, evitando a remessa de milha-
res de processos ao Supremo.


