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O TRF da 1ª Região manteve senten-
ça da 14ª Vara que negou pedido de uma 
profissional de Nutrição para tomar posse 
no cargo de nutricionista da Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares, afastando 
o limite de carga horária estabelecido pelo 
parecer da AGU, de 60 horas semanais.

 Em seu recurso, a apelante, que já exer-
ce o mesmo cargo público na Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia, com carga ho-
rária de 30 horas semanais, sustenta que 
o STF, apreciando a questão, fixou entendi-
mento vinculante, segundo o qual havendo 
compatibilidade de horários, não é possível 
a restrição da acumulação de cargos, seja 
por norma legal, seja por interpretação da 
Administração.

 O relator, desembargador federal Daniel 
Paes Ribeiro, destacou que realmente, con-
forme alegado pela autora, a Constituição 

Federal, assim como o art. 118, § 2°, da 
Lei n. 8.112/1990, condicionam a acumu-
lação de cargos à compatibilidade de horá-
rios, não fazendo referência à carga horária, 
o que impossibilitaria a Administração de 
fazê-lo, por falta de previsão legal.

 Mas, segundo o magistrado, o enten-
dimento sobre o tema foi modificado, em 
julgamentos recentes do STJ. “A esse pro-
pósito, vale lembrar que, no julgamento do 
Mandado de Segurança n. 19.356/DF, Re-
lator Ministro Mauro Campbell Marques, o 
STJ firmou o entendimento de que a acu-
mulação remunerada de cargos públicos 
deve atender ao princípio constitucional 
da eficiência, e que merece relevo o en-
tendimento do TCU no sentido da coerên-
cia do limite de 60 horas semanais – uma 
vez que cada dia útil comporta onze horas 
consecutivas de descanso interjornada, 

TRF1 mantém sentença da 14ª Vara que 
proíbe carga horária acima de 60 horas 

semanais com acumulação legal de cargos
dois turnos de seis horas (um para cada 
cargo), e um intervalo de uma hora entre 
esses dois turnos (destinado à alimentação 
e deslocamento), fato que não decorre de 
mera coincidência, mas da preocupação 
em se otimizarem os serviços públicos, 
que dependem de adequado descanso dos 
servidores públicos”, explicou o desembar-
gador federal Daniel Paes Ribeiro.

 Para o relator, esse precedente do STJ 
“se aplica como luva ao caso analisado”, 
no qual a carga horária dos dois cargos 
pretendidos pela autora chega a 70 horas 
semanais, bem superior ao limite que se 
tem por razoável, de 60 horas semanais.

 Diante do exposto, a 5ª Turma do 
TRF1, por unanimidade, negou provimento 
ao recurso de apelação, nos termos do voto 
do relator.

Fonte: TRF1

TRF1 institui modelo para gestão 
de projetos na 1ª Região

Para garantir a utilização de uma lin-
guagem única e padronizada na gestão de 
projetos da Justiça Federal da 1ª Região, a 
Presidência do TRF1 oficializou o modelo 
para a gestão dos projetos e a consolida-
ção da Carteira de Iniciativas Estratégicas 
da Primeira Região, por meio da Portaria 
Presi 259.

A ideia é que o modelo auxilie na ado-
ção integral do Manual de Gestão de Pro-
jetos da Justiça Federal (MGP) do CJF, de 
forma proporcional à maturidade da insti-
tuição quanto à governança estratégica, à 
oferta de capacitação aos gestores e geren-
tes de projetos e ainda aos recursos orça-
mentários e tecnológicos disponíveis.

E para adaptar o fluxo e os documentos 
de projetos utilizados na 1ª Região ao MGP, 
a Portaria Presi 259 também estabelece a 

forma de designação e as atribuições dos 
gestores e gerentes de iniciativas estraté-
gicas, trazendo, ainda, os principais con-
ceitos e definições referentes aos assuntos 
relacionados à gestão de projetos.

Carteira de Iniciativas Estratégicas – De 
acordo com a Portaria, a Carteira de Inicia-
tivas Estratégicas da Justiça da 1ª Região 
2015-2020 é integrada pelos 15 planos 
de ação do Tribunal e das Seções Judiciá-
rias da Justiça Federal da 1ª Região. O do-
cumento também determina que a Carteira 
seja disponibilizada no portal do TRF1, no 
menu institucional “Gestão Estratégica”.

Além disso, o Tribunal e cada seccional 
disponibilizarão em sua página, na internet, 
os respectivos Planos de Ação, enviando-
-os à área de gestão estratégica do Tribunal 
sempre que houver alterações para atuali-
zação de Iniciativas Estratégicas.

Vale lembrar que, após a 5ª Reunião 
do Comitê de Gestão Estratégica da Justi-
ça Federal da 1ª Região (CGER-TRF1), foi 
aprovada a proposta de ampliar a delega-
ção dos Comitês Institucionais do Planeja-
mento Estratégico (Cipes) nas seccionais, 
para que, além da possibilidade de analisar 
as iniciativas estratégicas propostas, tam-
bém sejam responsáveis por aprovar e can-
celar as iniciativas, bem como a inclusão 
ou exclusão na Carteira de Iniciativas Es-
tratégicas da Justiça Federal da 1ª Região, 
que já conta com mais de 100 projetos. A 
ideia é possibilitar que a descentralização 
dê maior celeridade ao procedimento, de-
vendo os Cipes manter a prestação de con-
tas ao CGER-TRF1 por meio dos Relatórios 
de Execução da Estratégia (REE).

A íntegra da Portaria Presi 259 está dis-
ponível na Biblioteca Digital.

Fonte: TRF1

Margem da Palavra
Despedida

Esta é a última edição do JFH pela qual respondo.
Ao longo de 12 anos na SECOS (hoje SETCOM), fui responsável 

por mais de 2.500 edições do Justiça Federal Hoje. Foram dezenas de entrevistas 
e centenas de reportagens, noticiando posses, despedidas, homenagens, cobrindo 
solenidades e buscando trazer o maior número de informações com o máximo de le-
veza possível, sem perder o caráter institucional do informativo, mas agregando a ele 
colunas de arte, poesia, literatura, ecologia, informática, saúde e cultura em geral.

Cuidar do JFH todo esse tempo foi como um vício, pois, mesmo nas férias, não 
conseguia deixar de ler diariamente o trabalho que os colegas faziam interinamente 
com o “meu filho” (filho adotado, já que o “pai” verdadeiro é o Dr. Pedro Braga).

Entendo que um jornal institucional não pode se limitar a ser um mero repetidor 
de notícias de outros veículos, mas um produtor de conteúdo próprio. Por isso investi 
tanto tempo e energia em produzir notícias da nossa própria Justiça Federal da Bahia.

Ficava muito feliz ao receber e-mails das subseções com fotos e textos pedindo 
para divulgar no “jornalzinho” (sempre detestei quando chamavam o meu trabalho de 
“jornalzinho”, mas entendia que era uma forma carinhosa de tratar).

Tomei posse na Justiça Federal em um 12 de agosto. Vim para a SECOS em 21 de 
agosto, há 12 anos. O JFH completou 21 anos de existência no último dia 1º de agosto 
e hoje, 21 de agosto, eu o deixo para seguir um novo caminho. Coincidências da vida. 

Nesse tempo aprendi muito. O JFH cresceu junto comigo e sempre foi elogiado, 
o que me enche de orgulho, pois honrei a tradição das competentíssimas colegas 
que me antecederam, Gabriela Pessoa e Sandra Cerqueira, que por ele foram res-
ponsáveis. Eu não poderia dar ao JFH menos alma e menos respeito do que lhe 
devotaram minhas antecessoras.

A Bahia continua a ser a única Seção Judiciária do País a ter um jornal diário na 
internet e aberto para todos. Nosso Facebook, com dois anos, já tem mais de 700 
seguidores que curtem e com-
partilham as edições diárias do 
JFH lá disponibilizadas.

Agradeço pela oportunidade 
de trabalhar com juízes direto-
res do Foro extremamente gen-
tis e que muito me ensinaram, 
os Drs. Salomão Viana, Antonio 
Scarpa, Mônica Aguiar, Cyn-
thia Lopes, Ávio Novaes, Cláu-
dia Tourinho e Iran Leite. Este, 
confiando no meu trabalho, me 
abrigará na 16ª Vara. 

Na foto acima, a despedida afetuosa dos colegas da DIREF e SECAD.

Luiz Goulart

12ª Semana Nacional 
da Conciliação será 

em novembro
A próxima edição da Semana Nacional 

da Conciliação será realizada entre os dias 
27/11 e 1º/12. Esta será a 12ª edição da 
iniciativa, promovida anualmente pelo CNJ 
em parceria com os órgãos do Judiciário.

A Semana Nacional de Conciliação tem 
como objetivo encerrar milhares de pro-
cessos judiciais por meio da conciliação e 
permitir que a sociedade consiga solucio-
nar o maior número de conflitos possível de 
maneira pacífica, segura e célere. Segundo 
o CNJ, mais de 74 milhões de processos 
judiciais tramitam no Judiciário brasileiro.

“A paz só se consegue com justiça e é 
nosso dever oferecer a prestação jurisdicio-
nal devida, correta e célere. A conciliação 
é o caminho para uma Justiça mais dinâ-
mica. Ela é uma modalidade em que as 
próprias partes, ativamente, chegam a um 
acordo, evitando que elas tenham ânsia de 
vingança e fortalecendo a confiança no Ju-
diciário”, afirmou a ministra Cármen Lúcia, 
durante a abertura da Semana Nacional da 
Conciliação no ano passado.


