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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rossana Paulino Izac Leite, 

diretora do NUBES, Rosemary Santos 
(9ª Vara), Milena Vinhas da Silva (Tur-
ma Recursal), Heverton de Jesus Pai-
va (Barreiras), Luma Motta Fernandes 
(Vitória da Conquista), Nathália Melo 
de Araújo Cerqueira (Feira de San-
tana), Pablo dos Santos Araújo (23ª 
Vara) e Roberto Conceição dos Santos 
(CS Gestão e Serviço).

Amanhã: Diego Almeida Nasci-
mento, diretor de Secretaria da 16ª 
Vara, José Renato Santos Braga (Feira 
de Santana) e Geovana Bitercourt da 
Paz Rocha (Turma Recursal). 

Parabéns

Márcio Albuquerque é servidor da Jus-
tiça Federal há 26 anos. Graduado em 
Administração com especialização em 
orçamento e finanças com pós-graduação 
em gestão pública, já trabalhou na Presi-
dência e passou 16 anos na área de Orça-
mento. Há  três anos dirige a Divisão de 
Recursos Humanos, atualmente Centro 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
de Pessoas. Na semana passada, durante 
o treinamento dos servidores no PJe, Már-
cio falou ao JFH.

Justiça Federal Hoje - Qual a relação 
dos Recursos Humanos ou Gestão de 
Pessoas com o PJe? 

Márcio Albuquerque - Quando tomei 
posse na área de Recursos Humanos já 
trazia uma bagagem anterior de envol-
vimento em novos projetos. Eu sempre 
achei a capacitação um fator extrema-
mente importante e que não estava sendo 
levada em consideração como deveria ser. 
Já que eu estava na área de capacitação, 
propus fazer sempre um treinamento e in 
loco e antes da implantação do novo siste-
ma e que fosse presencial e não por meio 
de vídeo conferência para que não fosse 
tão afastado do usuário final. Deu certo no 
caso do SEI e quando fomos  chamados 
novamente para o planejamento da im-
plantação do PJe na 1ª Região, fizemos 
da mesma forma, antecedendo a efetiva 
implantação do sistema.

JFH - Você acompanha os treinamen-
tos em todos os Estados da 1ª Região?

Márcio Albuquerque - Acompanhei al-
guns porque para que eu não ficasse  afas-
tado da estação de trabalho muito tempo, 
revezo com um colega, mas o centro está 
sempre representado por alguém da área.  
Somos, na verdade, três pessoas que se 
revezam.

JFH- O que você achou do treinamento 
na Bahia? Como as pessoas reagiram? 

Márcio Albuquerque - Qualquer mu-
dança de paradigma gera uma natural 

resistência. Nossa força de trabalho é re-
sistente por característica própria, mas, de 
qualquer forma, temos que sensibiliza-los  
de  que com o avanço da tecnologia não se 
pode continuar com processo físico. Mes-
mo no SEI houve muita resistência, talvez 
menos que no PJe porque os públicos são 
diferenciados. 

Na área administrativa, os servidores 
estão mais acostumados a essas inovações. 
Com o avanço e o processo tornando-se 
eletrônico, os instrutores tentam sensibili-
zar os servidores de que esta é uma imposi-
ção do Conselho Nacional de Justiça. Não 
é apenas uma proposta ou uma consulta. 
Não se consultou  se a Justiça Federal que-
ria utilizar. Houve uma determinação e a 1ª 
Região foi instada a se manifestar se queria 
ser a pioneira. Como abrangemos 80% do 
País, aceitou-se o desafio. 

A partir daí, nós fizemos diferente do 
que era feito no passado, quando um sis-
tema novo era simplesmente implantado  e 
o servidor era comunicado no dia seguinte 
sem a necessária capacitação.

Hoje trazemos a capacitação. As sub-
seções estão sendo incluídas com o treina-
mento de  um representante de cada sub-
seção para que se tormem multiplicadores. 
O papel do multiplicador é muito importan-
te pois ele vai assimilar conhecimentos e 
repassá-los aos colegas. Então, esse cami-
nho do conhecimento é essencial.

Hoje o PJe abarca duas classes pro-
cessuais: ação monitória e mandado de 
segurança. As varas cíveis, que lidam com 
esses processos, não possuem um volume 
tão expressivo comparado à nossa massa 
de processos, mas são acões importantes 
e, ao mesmo tempo, vai-se criando a cultu-
ra e uma massa de conhecimento que vai 
formando o sistema ao mesmo tempo em 
que ele esta sendo implantado

JFH - O treinamento presencial é muito 
mais eficiente do que o virtual? 

Márcio Albuquerque - Temos percebido 
que quando você vai in loco a resistência 
do servidor é menor do que quando  sim-
plesmente  o Tribunal manda um oficio ou 

faz uma vídeo conferencia só com juízes 
ou diretores. 

JFH - Nesse sentido, qual o papel do 
Conselho Nacional de Justiça?

JFH - O CNJ está preocupado  com a 
estratégia do Poder Judiciário e ao mesmo 
tempo tenta traçar a padronização  no que 
é para ser padronizado. Como ele tem que 
lidar com as várias instâncias, tenta agre-
gar  metas para que sejam alcançadas em 
todos os níveis da Justiça. O CNJ tem um 
papel importante em termos  da estraté-
gia do alcance da prestação jurisdicional.

JFH -Qual a diferença desta versão do 
PJe para outras que existem?

JFH - O PJe iniciou-se na 5ª Região 
mas o CNJ pensou maior, que o sistema 
precisava ser nacional e em todo o Judici-
ário. A 5ª Região continuou a desenvolver 
seu sistema localmente com ajustes pró-
prios. Seria algo como se aqui cada vara 
fosse contribuindo com mudanças no fluxo 
do trabalho e vamos adequando o sistema 
Como o PJE é nacional, essas contribuições 
são passadas por um comitê na 1ª Região 
que vai para o Comitê do CJF e depois para 
o CNJ que pode referendar. O sistema da 
5ª Região é parecido, mas com alguns 
ajustes, mas ao final eles vão ter que se 

“O conhecimento precisa ser expandido 
e o PJe tem essa perspectiva colaborativa”
Márcio Albuquerque, diretor do Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

de Pessoas do TRF1, fala sobre o PJe ao JFH

Comemoração dupla na 24ª Vara
Os colegas da 24ª 

Vara decoraram o am-
biente daquela Unida-
de, no último dia 20/7, 
para uma confraterniza-
ção do chá de fraldas 
da servidora Elisabete 
Carvalho que vai ser 
mamãe com a chegada 
do pequeno Filipe. Na 
mesma ocasião os ser-
vidores comemoram o 
aniversário do juiz fede-
ral Fábio Ramiro.

adequar ao PJe Nacional pois não podem 
continuar separados.

JFH - Como você enxerga, a partir da 
área de desenvolvimento em que você tra-
balha, o futuro da Justiça?

Márcio Albuquerque - Eu sempre falo 
que aprendi que servidor público é pra ser-
vir ao público.  Precisamos transformar a 
cultura interna da Justiça Federal. E isso 
vem acontecendo porque temos prestado 
um serviço cada vez melhor, mais eficaz, 
e mais célere.

O caminho sem volta é o da virtualiza-
ção. Às vezes, vemos pessoas reclamando 
do sistema, mas elas próprias adoram um 
smartphone. Eu não consigo separar uma 
coisa da outra. Hoje você pode assinar 
no SEI a partir do próprio smartphone em 
qualquer lugar do mundo.

As pessoas são resistentes para inova-
ção, são arraigadas nos velhos métodos de 
trabalho. Elas sempre tendem a dizer que 
o jeito que fazem é o melhor. Pode até ser 
que realmente seja bom, mas pode haver 
formas melhores. O conhecimento precisa 
ser expandido e o PJe tem essa perspectiva 
colaborativa.

Por entender que a decisão compete à administração, no seu poder discricionário, 
sendo vedada a interferência, a 2ª Turma do STJ negou recurso de candidato aprovado 
em concurso público que pretendia ser lotado em um lugar diferente do escolhido na 
inscrição.

O candidato se inscreveu no concurso público para soldado da PM de Mato Grosso 
do Sul e escolheu ser lotado na cidade de Naviraí, onde foram oferecidas 49 vagas. 
Classificado em oitavo lugar, pediu a alteração da lotação para a capital, Campo Gran-
de, alegando que, das 164 vagas disponíveis, apenas 44 teriam sido preenchidas. 
Sem obter resposta da administração, impetrou mandado de segurança, negado pelo 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

No recurso, o aprovado alegou que o edital foi omisso quanto à possibilidade de re-
manejamento de candidatos classificados em vagas não preenchidas e defendeu que não 
haverá prejuízo a nenhum candidato caso seu pedido seja deferido, visto que há vagas 
disponíveis na capital. 

Embora tenha concordado que o edital foi omisso quanto à questão da realocação, o 
relator, ministro Humberto Martins, afirmou que não existe o alegado direito, “muito me-
nos líquido e certo”, de obter a realocação. 

Não cabe ao Judiciário definir lotação 
de aprovado em concurso público


