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CNJ define prazos para 
coleta de dados sobre 

sustentabilidade
Para dar cumprimento à Resolução n. 

201/2015, que instituiu o Plano de Logís-
tica Sustentável do Poder Judiciário, foram 
definidos os prazos limites para que os tri-
bunais encaminhem ao CNJ os dados dos 
respectivos indicadores de sustentabilidade. 

Os dados são requisitados segun-
do determina o Anexo I da Resolução n. 
201/2015, que traz uma lista de indicado-
res a serem monitorados e apurados pelos 
órgãos do Judiciário.  

Os prazos foram definidos a partir de 
nota técnica do CNJ, que propôs um ca-
lendário com prazos semelhantes aos de 
preenchimento do relatório Justiça em Nú-
meros. “Os tribunais já estão acostumados 
a encaminhar dados ao CNJ nos prazos do 
Justiça em Números, por isso concluímos 
que seria mais fácil seguir esse procedi-
mento com os dados sobre sustentabilida-
de”, observou o pesquisador Marcelo Mo-
reira, ao apresentar a sugestão.

O sistema informatizado para coleta de 
dados previsto na Resolução n. 201/2015 
já foi desenvolvido em parceria com a área 
de TI do CNJ e está pronto para ser usado. 
Possíveis dúvidas objetivas de interpreta-
ção da resolução serão respondidas pela 
Comissão de Eficiência Operacional e Ges-
tão de Pessoas do CNJ.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

08/02/2006 - Interiorização da 
Justiça Federal na Bahia prossegue em 
Guanambi - “Guanambi é uma das mais 
prósperas cidades da Bahia a receber 
a Justiça Federal e, assim, projetar-se 
ainda mais no cenário nacional”. Com 
essas palavras, o presidente do TRF1, 
desembargador federal Aloísio Palmei-
ra Lima, comemorou a inauguração da 
Subseção Judiciária naquele município, 
nona vara federal instalada no interior 
da Bahia. A solenidade de instalação 
foi realizada ontem à tarde, na Câmara 
Municipal de Vereadores.

[...] O presidente do TRF1 esclare-
ceu ainda que os juizados especiais, 
que serão brevemente instalados em 
Guanambi, darão celeridade para os 
julgamentos, uma verdadeira revolução 
no Brasil que muito interessa aos seto-
res menos favorecidos, compostos por 
pessoas mergulhadas no universo trá-
gico das carências e que encontram o 
consolo do amparo judicial como uma 
pequena aposentadoria, uma pensão 
ou uma revisão previdenciária.

A incansável luta pela expansão da 
Justiça Federal também foi destacada 
nas palavras da diretora do Foro desta 
Seccional, juíza federal Mônica Aguiar. 
“Este é um périplo para o resgate de 
uma dívida e hoje podemos celebrar 
mais um passo heróico na jornada firme 
e irrefreável de interiorização da Justiça 
Federal”, afirmou.

Mostrou-se surpresa, porém imen-
samente satisfeita por tudo que se con-
quistou em menos de um ano, quando 
se pôs em prática os anseios de quase 
duas décadas. Citou as outras sete va-
ras instaladas desde 2005, em várias 
regiões do interior da Bahia, descentra-
lizando as ações da Justiça Federal para 
além do litoral.
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Pagamento de custeio de auxílio 
pré-escolar não pode ser exigido 

de servidor público
A Turma Nacional de Uniformização 

dos JEFS fixou tese no sentido de que, sem 
previsão legal, a União não pode cobrar de 
servidor público o pagamento do custeio de 
auxílio pré-escolar. 

A União pediu reforma de um acórdão 
da Turma Recursal da Bahia, que manteve 
sentença pela inexigibilidade do pagamen-
to e determinou a devolução a um servidor 
dos valores recolhidos.

A União alegava que a Turma baiana 
incorreu em erro ao reconhecer que a exi-
gência de co-participação dos servidores 
no custeio não encontra amparo na Lei 
n. 8.069/90, e ao entender que o art. 6º 
do Decreto nº 977/93 teria extrapolado 
sua função regulamentar ao prever que 
também compete ao servidor o custeio do 
auxílio. 

A recorrente apontou julgado da Turma 
Recursal de Sergipe que, em caso idênti-
co, entendeu que o Decreto não teria ultra-
passado seu poder regulamentar. O relator 
entendeu estar demonstrada a similitude e 
a divergência entre o julgado em Sergipe e 
o acórdão recorrido e avaliou que a Admi-

nistração Pública extrapolou os limites do 
poder regulamentar ao instituir obrigação 
pecuniária sem amparo em lei e ressaltou 
que a Constituição e a lei não instituíram 
a obrigação do servidor custear parte da 
assistência pré-escolar, mas, ao contrário, 
"previu-se tal assistência como dever do 
Estado, sem qualquer contrapartida".

O juiz federal destacou que o Decreto 
n. 977/93, que não configura lei em senti-
do formal, criou um encargo aos servidores 
que só existia para o Estado. Ele acrescen-
tou que "mesmo que se admitisse a criação 
da obrigação do custeio do auxílio-creche 
aos servidores, o único meio viável seria a 
lei, em atenção ao princípio da legalida-
de, uma vez que o particular não pode ser 
obrigado a fazer algo senão em decorrên-
cia de lei". Precedente do TRF1 corrobora 
o entendimento de que o Decreto é ilegal e 
invadiu a seara da lei.

Na conclusão, o relator negou o pedi-
do da União Federal, "para fixar a tese de 
que é inexigível o pagamento do custeio 
do auxílio pré-escolar por parte do servi-
dor público".

Eleitos novos dirigentes do TRF1 
para biênio 2016/2018

Os desembargadores federais elegeram 
os novos dirigentes que estarão à frente 
da gestão do TRF1 no biênio 2016-2018. 
Foram eleitos, para a Presidência, o de-
sembargador federal Hilton Queiroz; para 
a Vice-Presidência, o desembargador fe-
deral I’talo Mendes e para a Corregedoria 
Regional, o desembargador federal João 
Batista Moreira. A posse ocorrerá na se-
gunda quinzena de abril.

O presidente Cândido 
Ribeiro desejou ao presi-
dente eleito uma grande 
administração, “embora 
reconheça que Vossa Ex-
celência vai ter que se 
preparar para enfrentar al-
gumas dificuldades, prin-
cipalmente na área eco-
nômica e orçamentária”, 
destacou. “Tenho certeza 
de que, com a sua experi-
ência, criatividade e com-
petência administradora, 
Vossa Excelência dará so-
lução a isso”, concluiu.

Honrado com a escolha do seu nome, 
o desembargador Hilton Queiroz agrade-
ceu aos desembargadores. “O tempo tam-
bém está me trazendo aqui à condição de 
presidente pelo voto dos meus colegas, a 
quem sensibilizadamente agradeço pela 
confiança (...).Os tempos são difíceis, e 
em tempos difíceis não se espera a ativi-
dade de um, mas do conjunto”, afirmou. 

Da mesma forma, o desembargador fe-
deral I’talo Mendes agradeceu a confiança 
a ele depositada, colocando-se à disposi-
ção do presidente eleito. O desembargador 
João Batista Moreira também manifestou-
-se honrado com a escolha do seu nome 
para a Corregedoria, afirmando seu desejo 
de contribuir com a nova administração. 
Parabenizou os desembargadores federais 
Hilton Queiroz e I’talo Mendes, “pessoas 
de cultura invejável, fino trato e ética igual-
mente admirável”, afirmou.

Presidente Hilton Queiroz - Natural de 
Santo Antônio de Jesus, tomou posse como 
juiz do TRF da 1ª Região em 19/12/1997, 
promovido pelo critério de antiguidade. Sua 
investidura na Justiça Federal se deu em 
1984, na Seção Judiciária da Bahia. Como 
juiz, atuou, também, nas Seccionais do Rio 
Grande do Norte e do Piauí. Foi diretor do 
foro da Seção Judiciária da Bahia no ano 
de 1989 e, também, de maio de 1992 a 
maio de 1993. Integrou os TREs, como juiz 
federal, na Bahia e no Piauí. Atualmente, é 
membro da Corte Especial, da 2ª Seção e 
da 4ª Turma do TRF1.

Vice-presidente I’talo Mendes - Natural 
de Diamantino – MT, tomou posse como 
juiz do TRF da 1ª Região em 7/8/1998, 
pelo quinto constitucional, tendo sido in-
dicado, em lista sêxtupla, pelo MPF, em 
lista quádrupla, pelo TRF 1ª Região. Antes 
de assumir como desembargador, atuava 
como procurador regional da República, 
com exercício também na Procuradoria Ge-
ral Eleitoral. Atualmente, é membro da 2ª 
Seção e da 4ª Turma do TRF1.

Corregedor Regional João Batista Mo-
reira - Natural de Patos de Minas, tomou 
posse como membro do TRF da 1ª Região 
em 15/2/2001, promovido pelo critério de 
merecimento. Seu ingresso na magistratu-
ra deu-se em 1987 na Seção Judiciária do 
Acre, onde exerceu a Diretoria do Foro e foi 
membro do TRE. Serviu em seguida nas Se-
ções Judiciárias do Amazonas, de Goiás, do 
Tocantins e do Piauí. Atualmente, é mem-
bro da Corte Especial, da 3ª Seção e da 5ª 
Turma do TRF1.


