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CNJ vai atualizar todas as 
resoluções já editadas pelo órgão

Um grupo de trabalho instituído pela 
Portaria CNJ 139, do dia 10 de outubro, 
vai analisar e reelaborar todas as resolu-
ções vigentes do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O objetivo, conforme ante-
cipou a presidente do CNJ e do Supremo 
Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, 
em setembro, é estudar a eficácia de to-
das as 258 resoluções editadas ao longo 
dos 10 anos de atividades do Conselho, 
a fim de atualizar e dar maior clareza aos 
normativos que estão em vigor.

O grupo de trabalho será coordena-
do pelo secretário-geral do CNJ, o juiz 
auxiliar da Presidência Júlio Ferreira de 
Andrade, e deverá apresentar as propos-
tas de mudança, após consulta pública 
disponibilizada no Portal do CNJ, na pri-
meira sessão plenária de dezembro deste 
ano. De acordo com a portaria, o grupo 
foi instituído considerando, dentre outros 
motivos, o grande número de resoluções 
do CNJ; a dificuldade apresentada pelos 
juízes e tribunais em dar cumprimento 
aos objetivos institucionais do Conselho, 
pela ausência de compatibilidade entre 

muitas delas e a necessi-
dade de análise conjunta 
de todas as resoluções do 
órgão.

Em sua primeira sessão 
plenária como presidente do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça, em setembro, a minis-
tra Cármen Lúcia destacou 
a necessidade de ouvir o 
jurisdicionado, juízes, asso-
ciações, advogados e Minis-

tério Público sobre a eficácia de todas as 
resoluções editadas pelo Conselho nos úl-
timos 10 anos. “Até o final deste semestre 
ainda, eu quero que tenhamos um número 
pequeno de resoluções, mas com clareza”, 
ressaltou.

De acordo com a portaria, o grupo de 
trabalho iniciará as atividades imedia-
tamente, apresentando, até a próxima 
terça-feira (17/10), à Presidência e aos 
conselheiros, relatório sobre as resolu-
ções vigentes, devidamente compiladas. 
As propostas serão disponibilizadas no 
portal do CNJ com abertura de prazo de 
sugestões de mudança e aperfeiçoamen-
to pelos órgãos, entidades e cidadãos até 
o dia 10 de novembro.

Da mesma forma, os conselheiros apre-
sentarão sugestões e, após esse período, o 
grupo de trabalho analisará todas as pro-
postas apresentadas e concluirá o trabalho 
até o dia 30 de novembro, para que as no-
vas normas sejam submetidas ao plenário 
na primeira sessão de dezembro.  

 Fonte: Agência CNJ de Notícias

Presidente do TRF1 
reune-se amanhã

com diretores de foro

O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, desembargador fe-
deral Hilton Queiroz, se reunirá com os 
diretores de Foro das Seções Judiciárias 
da Primeira Região amanhã, 18/10, às 
15h30, na sede do Tribunal, em Brasília. 
O objetivo é possibilitar um debate sobre 
os problemas de cada seccional para que 
possam ser pensadas e direcionadas po-
líticas que busquem solucionar questões 
relevantes para a 1ª Região.

A referida reunião acontecerá após 
a ação de capacitação dos diretores na 
Escola de Magistratura Federal da 1ª Re-
gião. O curso, que está sendo realizado 
hoje na ESMAF, aborda o orçamento pú-
blico visando ao aprimoramento dos juí-
zes federais diretores de foro nos proce-
dimentos, nas normas de planejamento, 
gestão orçamentária e correlação destas 
com as diretrizes da Justiça Federal.

CNJ pune juíza que manteve
uma adolescente em cela masculina

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) decidiu punir com pena de dis-
ponibilidade a magistrada Clarice Ma-
ria de Andrade, que manteve uma ado-
lescente de 15 anos presa por 26 dias 
em uma cela masculina com cerca de 
30 homens, na delegacia de polícia de 
Abaetetuba/PA. Por maioria, o plenário 
seguiu o voto do conselheiro Arnaldo 
Hossepian, relator do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar (PAD) 0000788-
29.2009.2.00.0000.

Em 2010, ao analisar o processo, o 
CNJ decidiu pela aposentadoria compul-
sória da magistrada. O entendimento, no 
entanto, acabou revisto pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) dois anos depois. 
De acordo com os ministros do STF, não 
havia provas de que Clarice Maria de An-
drade tinha ciência da circunstância em 
que foi cumprida a ordem de prisão da 
adolescente. Na oportunidade, o Supre-
mo determinou que o CNJ analisasse o 
caso novamente. 

“Câncer de mama: 
vamos falar sobre isso?”

Para alertar as mulheres e descons-
truir os mitos associados ao câncer de 
mama, o Ministério da Saúde e o INCA 
lançaram um hotsite (www.inca.gov.br/
outubro-rosa) específico da campanha. 
A ideia é informar e conscientizar sobre 
a doença e proporcionar maior acesso 
aos serviços de diagnóstico e de trata-
mento para a redução da mortalidade. 

A campanha “Câncer de mama: va-
mos falar sobre isso?” tem como um 
dos objetivos enfatizar a importância 
de a mulher ficar atenta a alterações 
suspeitas nas mamas. Os principais 
sinais e sintomas do câncer de mama 
são: caroço (nódulo) fixo, endurecido 
e, geralmente, indolor; pele da mama 
avermelhada, retraída ou parecida com 
casca de laranja; alterações no bico do 
peito (mamilo); pequenos nódulos na 
região embaixo dos braços (axilas) ou 
no pescoço ou saída espontânea de lí-
quido dos mamilos. 

A ação promovida pelo Instituto con-
ta com materiais gráficos, como cartaz, 
cartilha e filipeta, que pretendem escla-
recer os benefícios e malefícios da rea-
lização da mamografia, além de reco-
mendações que podem contribuir para 
a redução do risco do desenvolvimento 
de diversas doenças, inclusive o câncer 
de mama, como manter uma alimenta-
ção saudável, praticar atividade física 
regularmente e evitar o consumo de be-
bidas alcoólicas.

Fonte: Portal da Saúde
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Convocação
dos executores
de contratos

A diretoria da SECAD convoca os exe-
cutores de contratos a comparecer ao 
curso de capacitação para qualificação 
dos serviços prestados por terceiros no 
âmbito da Seção Judiciária da Bahia, 
que será realizado nos dias 19, 20, 24, 
25 e 26/10, sempre no horário de 10h 
às 12h, ministrado pelo servidor Álvaro 
Antônio Brito Reis.

O curso é direcionado à superação 
das reiteradas dúvidas e constantes equí-
vocos cometidos no procedimento de 
verificação da conformidade na atuação 
das empresas interpostas e consequente 
alocação dos recursos vinculados.

Conforme prevê o art. 67, a Portaria 
n. 331/1994 do TRF – 1ª Região, bem 
como a Instrução Normativa n. 2/2008, 
do MPOG, é dever do executor de contra-
to atuar com perícia e excelência, razão 
pela qual sua presença é imprescindível. 

O curso será transmitido por vide-
oconferência para todas as Subseções 
Judiciárias, e os participantes receberão 
certificação e registro no assentamento 
funcional.

Segundo os autos, em 7 de novem-
bro de 2007, a magistrada recebeu ofí-
cio da autoridade policial de Abaetetuba 
solicitando “em caráter de urgência” a 
transferência da menina, uma vez que 
ela corria “risco de sofrer todo e qual-
quer tipo de violência por parte dos de-
mais”. De acordo com o apurado, ape-
sar da gravidade do caso, somente no 
dia 20 daquele mês a juíza encaminhou 
ofício à Corregedoria de Justiça do Pará 
pedindo a transferência para um estabe-
lecimento prisional adequado. 

Advertência, censura, remoção com-
pulsória, disponibilidade e aposentadoria 
são as sanções administrativas previstas 
na Lei Orgânica da Magistratura Nacio-
nal (Loman). O magistrado em disponi-
bilidade com vencimentos proporcionais 
fica proibido de exercer suas funções, 
mas pode ser convocado a atuar, a qual-
quer momento, depois de pelo menos 
dois anos da punição, conforme critério 
da administração do tribunal.


