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Aniversariantes
Hoje: Ana Cristina Mendes (2ª Vara) e 
Lourival Matos (NUCJU). Amanhã: Alan 
de Araújo Silva (Campo Formoso) e 
Cristiane Costa Santana (NUCJU). 
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Portaria mantém  
prazos suspensos 

na Subseção de Itabuna
A Portaria PRESI/SECGE n. 48, de 

24/02, do TRF1, prorroga a suspensão 
dos prazos processuais da Subseção Ju-
diciária de Itabuna até o dia 27/2, tendo 
em vista que o sistema processual da 2ª 
Vara daquela Subseção permaneceu ino-
perante no período de 17 a 19/2 e que, 
atualmente, funciona com muita instabi-
lidade, interferindo no trabalho das duas 
varas federais daquela localidade.

CNJ tem mais de  300 mil 
seguidores no Facebook

A página oficial do Conselho Nacional de Justiça no Facebook atingiu o recorde de 
305 mil seguidores desde 2010, quando foi criada, o que possibilita que as mensa-
gens do órgão, que visa aperfeiçoar o trabalho do Poder Judiciário brasileiro, alcan-
cem 5 milhões e meio de pessoas a cada semana. 

De acordo com o balanço da segunda semana de fevereiro, 238 mil pessoas curti-
ram, compartilharam ou postaram comentários sobre as publicações do CNJ na rede. 

São números expressivos, principalmente se tratando de uma página do Judiciário. 
A disponibilização desse serviço vai ao encontro do planejamento estratégico do Poder 
Judiciário, que tem, entre outros, os objetivos de aprimorar a comunicação com o 
público externo e disseminar valores éticos e morais à sociedade

A fanpage do CNJ publica cinco posts diários com os mais variados temas: direito do 
consumidor, preservação do meio ambiente, direito dos idosos, campanha de doação de 
órgãos, entre outros. As outras redes sociais do CNJ também não param de crescer: o 
Twitter está com 220 mil seguidores, o YouTube já conta com mais de 4 mil assinantes 
e o Instagram, inaugurado há 3 meses, já alcançou mais de 2 mil seguidores.  Ao todo, 
são 526 mil pessoas em contato direto com o CNJ por meio das redes sociais. 

Consulta pública sobre distribuição 
de servidores e de orçamento 

Até 10 de março de 2014, colabore 
com sugestões para a proposta de reso-
lução do Conselho Nacional de Justiça, 
elaborada pelo Grupo de Trabalho institu-
ído pela Portaria nº 155/2013, que esta-
belece parâmetros para a distribuição de 
orçamento e de servidores entre a primei-
ra e a segunda instâncias do Judiciário 
brasileiro. O prazo inicial era 7 de feve-
reiro, mas o período foi estendido para 
ampliar a participação da sociedade.  

Na avaliação do Grupo de Trabalho, a 
má distribuição dos recursos pelos tribu-
nais é a principal causa do desempenho 
insatisfatório do primeiro grau.

A necessidade de aperfeiçoar os ser-
viços judiciários de primeira instância e 
equalizar recursos orçamentários, patri-
moniais, de tecnologia da informação e 
de pessoal entre as justiças de primeiro e 
segundo grau foi aprovada, como diretriz 
estratégia, pelos presidentes e corregedo-
res de tribunais brasileiros participantes 
do VII Encontro Nacional do Poder Judi-
ciário, em novembro de 2013.

Os diagnósticos das inspeções da 
Corregedoria Nacional de Justiça tam-

bém demonstraram essa necessidade. 
Em vários tribunais constatou-se in-
devida lotação na justiça de segundo 
grau de cargos vinculados ao primeiro, 
bem como uma desproporção na alo-
cação de pessoas, cargos em comissão 
e funções comissionadas entre as duas 
instâncias.

Participe. Consulte o texto da propos-
ta de resolução no site do CNJ e envie 
sugestões de aperfeiçoamento para con-
sultapublica@cnj.jus.br.

Cuidados necessários 
durante a recuperação 
da fachada do prédio
Conforme noticiou o JFH de 27/1, o 

Fórum Teixeira de Freitas passará por uma 
recuperação da fachada a partir de hoje.

Um dos serviços que será realizado é 
a retirada dos brises, em decorrência do 
risco de queda pelo desgaste da estrutura 
ao longo dos 22 anos de existência do 
Fórum Teixeira de Freitas.

Apesar de a Administração ter tomado 
todas as medidas de segurança junto à 
empresa que executará o serviço, as áreas 
envolvidas serão isoladas com cones de 
sinalização para maior segurança,

Vantagens pessoais não 
podem ser transferidas 
entre cargos públicos 
estaduais e federais 
A Turma Nacional de Uniformização 

dos JEFs firmou entendimento de que  
vantagens pessoais adquiridas em de-
terminado cargo público não podem ser 
transferidas para outro, vinculado a um 
ente da Federação diferente.

Trata-se de um processo no qual a 
requerente pretendia manter seu direi-
to adquirido a quintos incorporados no 
desempenho de cargo em Fundação do 
Estado de Minas Gerais, como servidora 
pública estadual, no novo vínculo públi-
co, desta vez federal, como técnica judi-
ciária do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região.

Insatisfeita com o acórdão da Turma 
Recursal de Minas Gerais, que reformou 
a sentença que lhe havia sido favorável, 
a servidora apresentou à TNU um pe-
dido de uniformização. Mas, na Turma 
Nacional, o acórdão foi confirmado pelo 
entendimento do juiz federal Luiz Clau-
dio Flores da Cunha, que acabou sendo o 
vencedor. “O direito adquirido ao recebi-
mento de verba pessoal se deu na forma 
de legislação própria daquele Estado, 
não podendo ser carregado a qualquer 
outro vínculo, obrigando o novo ente 
estatal ali posicionado, se a legislação 
própria aplicável aos servidores desse 
novo vínculo não prevê essa possibilida-
de. Aceitar-se posição distinta feriria de 
morte os princípios da autonomia admi-
nistrativa e financeira dos entes da Fe-
deração”, escreveu o magistrado no voto 
vencedor.

Com a decisão, foi firmada a tese da 
impossibilidade de transposição da obri-
gação assumida por ente estatal ser im-
posta a novo ente estatal, pela assunção 
de cargo em sua estrutura, se a legisla-
ção própria não admite tal hipótese, res-
peitando-se a autonomia administrativa 
e financeira dos entes da Federação.


