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Periódicos
da Biblioteca

O periódico abaixo se encontra 
disponível na biblioteca deste fórum. 
A leitura pode ser solicitada por meio 
dos ramais n. 2606 e 2795.

Revista Jurídica  
n. 437 (Mar. 2014). 
Sumário: • Doação 
de órgãos: quem 
pode autorizar – Ma-
ria Berenice Dias; • 
A nossa democracia 
depende da liber-
dade de imprensa? 
sujeitos diferentes, 
direitos diferentes e 
impossibilidade de 
sopesamento de valores – Brunela de 
Vincenzi; • Igualdade na aplicação da 
lei no Brasil e os “precedentes” nativos 
– Jeferson Carús Guedes; • A contro-
versa tutela jurídica da adoção à brasi-
leira (comentários ao julgamento do HC 
274.845/SP) – Daniel Ustárroz, Isado-
ra Barth e Manoela Corrêa; • Constri-
ção patrimonial processual penal e sua 
inadequação jurídico-constitucional 
– desconstrução e reconstrução inter-
pretativa do instituto – Thiago Mina-
gé e Eric Cwajgenbaum; • O sistema 
brasileiro de combate à corrupção e a 
Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrup-
ção) – Rafael Rezende Oliveira, Da-
niel Assumpção Neves; • Liberdade 
econômica e sanções administrativas 
nas reorganizações societárias – Diogo 
Moreira Neto, Henrique Rocha; • Ad-
ministração Pública como instrumento 
de garantia dos direitos fundamentais 
– Daniely Henschel, Adilson Puhl; • 
Licitação e contratação de serviços de 
publicidade – Reflexões sobre a Lei nº 
12.232/2010 em face do direito das 
licitações e alguns aspectos práticos – 
Guilherme Reisdorfer; •  Controle de 
constitucionalidade na Constituição 
da República de 1934 – Revisitando 
a origem do quórum qualificado e da 
atuação do Senado Federal no mode-
lo concreto-difuso de judicial review – 
Marianna Willeman; • A intervenção 
estadual no município por descumpri-
mento de ordem ou decisão judicial 
– Telma Fontes; • Efeito vinculante – 
pressupostos para a sua compreensão 
e aplicação – Renato Rodrigo Gomes; 
• Análise dos pareceres jurídicos sob a 
perspectiva dos elementos do ato admi-
nistrativo – Ricardo Quartim de Moraes. 

Justiça em Números 2014 é lançado hoje

O Conselho Nacional de Justiça apre-
senta hoje o novo Relatório Justiça em 
Números 2014, durante a II Reunião 
Preparatória para o VIII Encontro Nacio-
nal do Poder Judiciário. 

Com dados inéditos, a publicação 
trará diagnóstico da atuação da Justiça 
brasileira referente ao ano de 2013. Essa 
é a principal base de dados do Judiciá-
rio, por trazer o perfil e o funcionamento 
dos tribunais. No estudo, cada tribunal é 
apresentado a partir de seus indicadores 
de orçamento, recursos humanos, litigio-
sidade, congestionamento e produtivida-
de, entre outros.

O novo relatório traz 
algumas novidades na 
forma de apresentação 
dos dados que tornam 
a edição mais analítica 
e visualmente aperfei-
çoada. Um capítulo faz 
a análise e o panorama 
global com os principais 
dados agregados do 
Judiciário, sob o pon-
to de vista de despesa, 
produtividade e litigiosi-
dade. Além do resumo 
analítico, estão incluí-
dos gráficos e tabelas 

com as principais informações referentes 
à série histórica desde 2009 até 2013. 

Relatório compara eficiência dos 
TRFs - O Índice de Produtividade Com-
parada (IPC-Jus) será utilizado pela pri-
meira vez no Relatório do Justiça em Nú-
meros para a avaliação dos cinco TRFs. 
O IPC-Jus é um índice que compara a 
produtividade entre tribunais do mesmo 
ramo de Justiça e do mesmo porte, ou 
seja, que possuam estruturas similares.

No relatório de 2013, o IPC-Jus foi 
aplicado na comparação entre os TJs e 
TRTs. Os tribunais que atingem 100% 

do IPC-Jus são aqueles que conseguiram 
produzir o máximo com os insumos dis-
poníveis comparativamente aos demais 
tribunais de mesmo porte. Atingir 100% 
não significa que o tribunal seja total-
mente eficiente. É apenas um indicativo 
de que a corte foi capaz de baixar mais 
processos em relação às demais.

O IPC-Jus é calculado a partir de pa-
râmetros de produtividade definidos com 
base em informações dos próprios tribu-
nais, considerando o fluxo de entrada — 
número de processos que ingressaram, 
recursos humanos e financeiros disponí-
veis, servidores e despesas —, e o fluxo 
de saída (os processos baixados). Desta 
forma, os tribunais que mais baixam pro-
cessos em relação aos seus insumos são 
os que mais se destacam no IPC-Jus. 

Para avaliação específica dos juízes, 
há o Índice de Produtividade dos Magis-
trados, que considera o número de pro-
cessos que transitaram em julgado, e não 
quantas decisões foram proferidas. Em 
relação à avaliação dos servidores que 
atuam diretamente na tramitação dos 
processos judiciais, há o Índice de Pro-
dutividade dos Servidores, que considera 
a atuação dos servidores nos processos 
que foram baixados definitivamente.

Ciclo de debates discute 
Combate à Intolerância Religiosa

A Secretaria de Promo-
ção da Igualdade Racial 
(Sepromi), promove ama-
nhã a 2ª etapa de Ciclo de 
Debates sobre os Espaços 
de Terreiros, no Auditório da 
Biblioteca Central dos Bar-
ris, com o tema: Combate à 
Intolerância Religiosa.

O objetivo é discutir 
ações relacionadas à valo-
rização, direitos, cidadania 
e sustentabilidade dos Ter-
reiros e das suas diversas 
demandas que incluem 
preservação do seu patrimônio cultural-
-religioso, o acesso a políticas públicas, 
dentre outras ações necessárias.

O primeiro encontro ocorreu no dia 
20/8, com a temática as ‘Salvaguardas 
de espaços de terreiros’, à cargo do IPAC, 
e a ‘Regularização Fundiária e Justiça fis-
cal’, com abordagem da Sepromi. Para 
proteger os terreiros, o IPAC/SecultBA 
está propondo o ‘Registro Especial’, que 
contempla, simultaneamente, os bens 
culturais materiais e os intangíveis.

“Esta é uma ação inédita no Brasil, 
já que até hoje os terreiros brasileiros 
se beneficiaram somente com o ‘tom-
bamento’”, explica a diretora de Preser-
vação do Patrimônio Cultural do IPAC, 
Etelvina Rebouças Fernandes. Segundo 
ela, o tombamento se atém apenas à 
importância física e arquitetônica das 
áreas dos terreiros, não contemplando 
a carga simbólica e imaterial própria 
das atividades do candomblé. “Além de 
contemplar as duas vertentes, o Regis-
tro Especial também permitirá a cria-
ção de um Plano de Salvaguarda que 
auxilia na proteção desses espaços sa-
grados por um tempo contínuo”, disse.

Para Raimundo Nascimento, secre-
tario de Promoção Igualdade Racial, o 
resultado dos debates vai ajudar na re-
gulamentação o Estatuto da Promoção 
da Igualdade Racial e de Combate à In-
tolerância Religiosa do Estado da Bahia.

Remoção de servidor 
por conveniência e 

oportunidade pode ser 
revista pela União

1ª Turma do TRF1 decidiu, por una-
nimidade, que a Administração Pública 
pode rever a conveniência e a oportuni-
dade do ato pelo qual autorizou o exercí-
cio provisório de um servidor público fora 
da sede quando o interesse de agir dei-
xa de existir, confirmando sentença que 
cassou uma liminar que assegurou a um 
servidor a fixação do exercício do cargo 
de Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário em Salvador.

O servidor recorreu ao TRF1 argumen-
tando que não saiu do quadro de pesso-
al do ministério, sendo estratégica a sua 
lotação na Bahia. Sustentou que o ofício 
que determinou seu retorno para Brasília 
“apresenta motivação contraditória, até 
porque há disponibilidade de pessoal, 
inclusive para cessão, não havendo que 
se falar em indisponibilidade de novos 
gestores a serem lotados na sede do mi-
nistério o que importa em malferimento 
da teoria dos motivos determinantes”.

Nenhuma das razões foi aceita pela  
turma. A desembargadora Ângela Catão  
salientou que “A Administração Pública 
pode rever a conveniência e oportunida-
de do ato pelo qual autorizou o exercício 
provisório do agravado em Salvador, até 
porque o havia feito no excepcional in-
teresse da Administração, o qual deixou 
de existir, conforme motivos narrados na 
documentação acostada aos autos”.


