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SEGUNDA

M

CNJ divulga balanço parcial sobre o 
Censo Nacional do Poder Judiciário 

SIAP instala armários 
para terceirizados 

Aniversariantes

Juiz Federal  
José Moreira da Silva Neto 

SJPE
Diego Menezes Marinho de Souza
Secretaria Judiciária
Marcone Campelo
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

Francisco Wildo participa da solenidade de entrega de Comenda

Direito e limites 
das manifestações

Seminário Nacional 
de Museus e Centros 
Culturais do Poder 
Judiciário

Sede do TRE/PE

ais de 87 mil ser-
vidores já respon-

deram o Censo Nacional 
do Poder Judiciário.  A 
estatística foi divulgada 
na última sexta-feira, na 
página do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). 
O número corresponde 
a pouco mais de 27% de 
questionários concluídos. 
Dos 3.738 servidores cadastrados 
na 5ª Região, 760 responderam 
à pesquisa, o que corresponde a 
20,33%. Um dos principais objeti-
vos do Censo é traçar um perfil de 
todos que compõem o Poder Ju-
diciário, além de ouvir as opiniões 
de servidores e magistrados sobre 

assuntos referentes à melhoria dos 
serviços judiciários no país. Lança-
do no dia 26 de agosto, o Censo 
encontra-se disponível pelo pe-
ríodo de 45 dias da data de lan-
çamento. Para respondê-lo basta 
acessar a página CNJ (www.cnj.jus.
br) e informar o número de inscri-

ção no Cadastro de Pes-
soa Física (CPF). De acor-
do com o CNJ, o tempo 
estimado para o preen-
chimento do questionário 
do Censo é de 5 minutos 
e todos os dados forne-
cidos serão mantidos em 
sigilo. Os resultados serão 
divulgados de forma ge-
nérica, sem identificação 

dos participantes. Não participa-
rão da pesquisa servidores do Ju-
diciário cedidos a órgãos do Poder 
Executivo e Legislativo, estagiários 
e profissionais terceirizados. Já os 
servidores requisitados de outros 
Poderes para o Judiciário poderão 
participar.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
representa esta Corte na ceri-
mônia de entrega da Comenda 
Ministro Silvério Fernandes de 
Araújo Jorge, concedida pelo 
Tribunal Regional do Trabalho 

da 19ª Região (AL). O evento será 
realizado sexta-feira (13), às 17h, 
no auditório do Tribunal de Con-
tas de Alagoas, em Maceió. Entre 
os agraciados da Comenda estão 
diversas autoridades, como a pre-
sidente Dilma Rousseff. 

A Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) instalou 
10 armários, cada um com 12 divisões, 
que vão servir para guardar os per-
tences dos servidores terceirizados da 
manutenção técnica predial, obras e 
jardinagem. A iniciativa tem o objetivo 
de oferecer uma maior comodidade e 
segurança em guardar os objetos du-
rante o expediente.

“Direito de Manifestação: Pos-
sibilidades e Limites” é o tema 
do seminário que será realizado 
quarta-feira (11/09), no auditório 
do edifício-sede da Justiça Federal 
no Ceará (JFCE). De acordo com 
os organizadores, o evento tem o 
propósito de ampliar as discussões 
sobre as manifestações ocorridas 
no País. O debate será enriquecido 
com a participação do professor 
de Filosofia do Direito do Cen-
tro Universitário do Pará, André 
Coelho; do professor de Direito 
Constitucional da Faculdade 7 de 
Setembro e doutorando pela Uni-
versidade de Coimbra, juiz federal 
George Marmelstein; por repre-
sentantes do coletivo ‘Aparecidos 
Políticos’, da Academia Estadual de 
Segurança Pública (Aesp), da Po-
lícia Civil, do Ministério Público e 
da Rede Nacional de Advogadas e 
Advogados Populares (Renap). As 
inscrições serão gratuitas e devem 
ser efetuadas através do e-mail 
treinamentos@jfce.jus.br. 

Estão abertas as inscrições para o 
2º Seminário Nacional de Museus 
e Centros Culturais do Poder Ju-
diciário. Promovido pelo Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região 
(TRF2) e pelo Centro Cultural Justi-
ça Federal (CCJF), o encontro ocor-
re nos dias 14, 15, 16, 17 e 18/10, 
no auditório do Centro Cultural 
Justiça Federal (CCJF), no Rio de 
Janeiro. 


