
Edição n. 4.596 Salvador – Bahia. Quinta-feira, 08/09/2016.
JUSTIÇA FEDERAL
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cristiano Miranda de Santana, juiz federal da 15ª Vara, Fábio Stief Mar-
mund, juiz federal da 2ª Vara da Subseção de Vitória da Conquista, Cláudio Car-
doso de Melo (9ª Vara) e Alexandre Gomes França Pinheiro (Turma Recursal). 
Amanhã: Alexsandra Souza Vilas Boas de Almeida (Feira de Santana), Ana Caro-
lina Oliveira de Carvalho Gomes (NUCJU) e Evanilson Santos da Silva (19ª Vara).
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Por unanimidade, o CNJ revogou a Re-
solução n. 82/2009, que regulamenta as 
declarações de suspeição por foro íntimo 
de magistrados. O pedido de anulação 
deu-se pelo fato de o novo CPC dispensar 
a necessidade de o juiz ou desembargador 
externarem suas razões quando se declara-
rem suspeitos.

O relator, conselheiro Gustavo Alkmim, 
frisou que “o legislador, quando modifi-
cou o normativo processual sobre o tema, 
buscou preservar a intimidade do magis-
trado, garantindo a sua independência e 
imparcialidade, sem presumir, de plano, 
o uso abusivo do seu direito de se afastar 

Revogada resolução que exigia de juiz 
justificativa para declarar suspeição

do processo por motivo de foro íntimo”. 
A Resolução obrigava o juiz a informar os 
motivos pelos quais havia se declarado 
impedido.

Apesar da revogação do ato normativo, o 
relator deixou claro que a atuação das Cor-
regedorias continua preservada. “Vale res-
saltar que a vedação genérica não autoriza 
o abuso individual, que, quando verificado 
abuso, o mesmo deverá ser objeto de ave-
riguação por parte das Corregedoria locais 
e, até mesmo, a Corregedoria Nacional de 
Justiça, estando o magistrado, nesses ca-
sos, passível de eventual punição.”

Fonte: CNJ

Seccional promove Encontro de Integração 
e Desenvolvimento com oficiais de justiça

Os oficiais de justiça desta Seção Judiciária tiveram a oportunidade de 
participar de um Encontro de Integração e Desenvovimento de Time nos dias 
31 de agosto e 2 de setembro no Auditório Ministro Dias Trindade.

A instrutoria dos dois encontros ficou a cargo da psicóloga Renata Cas-
telo Branco, da Excelência Consultoria Recursos Humanos, profissional que 
desde 2007 é parceira desta Seccional e tem ministrado cursos para ser-
vidores e magistrados desta Seçao Judiciária e tem grande experiência nas 
questões ligadas à dinâmica de trabalho  e o dia-a-dia da Justiça Federal.

A iniciativa para 
a realização dos dois 
encontros foi da su-
pervisora do NUCJU, 
Leila Lessa, com a colaboração da juíza federal da 14ª Vara, Cynthia de Araújo 
Lima Lopes, coordenadora da Central de Mandados. A verba utilizada para os 
eventos foi viabilizada por projeto do Comitê de Qualidade de Vida desta Seccional. 

Nos dois encontros, com duas diferentes turmas de oficiais, foram realizadas 
dinâmicas de grupo e abordados temas como o relacionamento interpessoal, a 
importância da comunicação, a gestão de conflitos, a inteligência emocional, entre 
outros. 

CNJ coordenará plano estratégico 
de capacitação de servidores

O Conselho Nacional de Justiça alterou a 
Resolução 192/2014, que instituiu a políti-
ca nacional de formação e aperfeiçoamento 
dos servidores do Poder Judiciário. O texto 
foi alterado para que, sem prejuízo do Plano 
Estratégico de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Servidores elaborado e mantido pelos 
Tribunais, o CNJ coordene a instituição do 
Plano Estratégico Nacional, com revisão de 
metas a cada biênio. 

Conforme parecer do Centro de Forma-
ção e Aperfeiçoamento dos Servidores do 
Poder Judiciário, apresentado no voto do 
conselheiro Norberto Campelo, essa alte-
ração é benéfica, considerando que torna a 
norma mais completa e sempre atual.

Horas extras - Outra alteração definida 
pelo plenário virtual diz respeito às horas ex-
tras para a capacitação de servidores. Pelo 
novo texto, as ações de capacitação de ser-
vidores que excepcionalmente excederem a 
jornada diária de trabalho poderão justificar 
o pagamento de horas extras aos servidores 
do Poder Judiciário. 

A alteração foi em atendimento a dois 
ofícios que questionavam a vedação à com-
pensação ou pagamento de horas extras 
quando o tempo da ação de formação e 
aperfeiçoamento do servidor perdurar além 
de sua jornada. 

Pelo texto original da resolução, as horas 
de ações de formação que excedessem a jor-
nada diária não seriam compensadas nem 
computadas como horas extraordinárias. 

Com a mudança, a resolução passa a 
conter a previsão de que os tribunais devem, 
na medida do possível, evitar o oferecimento 
de eventos presenciais de capacitação que 
ultrapassem o limite da jornada diária do 
servidor, a fim de evitar a necessidade de 
compensação ou de pagamento de horas 
extraordinárias. 

De acordo com o voto do conselheiro 
Norberto Campelo, relator do procedimen-
to, com a mudança da redação da norma 
será possível, a cada tribunal, regulamen-
tar o tratamento das situações peculiares 
e excepcionais e, ao mesmo tempo, haverá 
orientação clara no sentido de não ocorrer 
excessos quanto aos horários das atividades 
de formação e aperfeiçoamento.

A Resolução 192/2014 do CNJ auxiliou 
as unidades de capacitação dos Tribunais na 
organização de seus processos de formação 
de servidores, criando uma Rede Nacional 
para compartilhamento de informações, 
cadastro nacional de instrutores internos, 
tabelas de remuneração e relatórios anuais 
entre outros.

Fonte: CNJ

STF cria comissão para 
discutir revisão do PCS

Em portaria publicada no dia 18/8, o 
presidente do STF, ministro Ricardo Lewan-
dowski, criou a comissão interdisciplinar 
para debater propostas de revisão do plano 
de cargos e salários dos servidores do Judici-
ário Federal, previsto na Lei 11.416/2006. 
A comissão será formada por representantes 
de cada tribunal superior, do CNJ, do CJF, 
do CSJT, do TJDFT e da Fenajufe. O grupo 
será coordenado pelo diretor-geral do STF.

Mantenha o JFH 
nos displays

Todos os dias o JFH é exposto nos dis-
plays dos dois fóruns da sede desta Sec-
cional. Contudo, muitas vezes, o jornal é 
retirado indevidamente dos expositores. 

Pedimos aos leitores que mantenham o 
jornal nos displays de acrílico para que to-
dos tenham acesso às informações contidas 
nas edições.


