
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI - 7636315

Aprova  o  Catálogo  de  Temas  Educacionais  do  Tribunal Regional
Federal  da  1ª  Região  para  o  exercício  de  2019  e  determina
providências relativas às ações de capacitação.

O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  FEDERAL  DA  PRIMEIRA
REGIÃO , no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do
PAe 0021383-95.2018.4.01.8000,

CONSIDERANDO:

a) a Emenda Constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016;

b) as restrições orçamentárias apresentadas no presente exercício na Lei Orçamentária
Anual;

c)  o  corte  na  ação  orçamentária  Capacitação  de  Recursos  Humanos  -  CRH no
exercício de 2019;

d)  a  necessidade  de  se  adequar  o  planejamento  das  ações  educacionais ao  atual
cenário orçamentário;

e) a necessidade de se atingir o maior número de servidores nas ações educacionais,
em virtude das metas físicas das ações de Capacitação de Recursos Humanos - CRH, para o ano de
2019, e das metas contantes do Plano Nacional de Capacitação dos Servidores da Justiça Federal -
PNC, do Conselho da Justiça Federal;

f) as previsões legais de capacitação e reciclagem para servidores do Poder Judiciário.

 

RESOLVE:

Art.  1º Aprovar  o Catálogo de Temas Educacionais -  Cate do Tribunal  Regional
Federal da 1ª Região referente ao ano de 2019.

Art. 2º Suspender, em decorrência das restrições orçamentárias, a realização de ações
de capacitação externas, incluindo aquelas com deslocamento para fora da sede, referentes ao exercício
de 2019, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

§ 1º Nos casos em que a participação do servidor em ação de capacitação externa se
fizer necessária para o atendimento de dispositivos legais ou recomendação dos órgãos de fiscalização
ou de auditoria, o Diretor de Secretaria, o Chefe de Gabinete ou o Chefe de Assessoria da unidade
demandante deverá apresentar manifestação fundamentada com a justificativa da necessidade à área de
capacitação,  a  qual  será  encaminhada  ao  Presidente  desta  Corte  para  deliberação,  em  caráter
excepcional.

§ 2º Caso haja recomposição orçamentária ao longo do exercício, a participação em
eventos externos de capacitação poderá ser retomada.

Art. 3º Condicionar a realização das ações de capacitação internas, encaminhadas
pelas unidades demandantes à área de capacitação do Tribunal para análise, ao número mínimo de
participantes de acordo com a especificidade da temática e à disponibilidade orçamentária.
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Art 4º Priorizar  a disponibilização de ações de capacitação virtuais,  que deverão
contemplar também as seções e subseções judiciárias da Primeira Região.

Art 5º Privilegiar a oferta de ações de capacitação que objetivem o cumprimento das
disposições legais e de normativos no âmbito do Poder Judiciário, recomendações da área de auditoria,
do Tribunal de Contas da União - TCU ou do Conselho Nacional de Justiça, bem como aquelas que
contribuam para o cumprimento da estratégia.

Art.  6º Determinar  que a  realização das ações de capacitação internas esteja em
consonância ao diagnóstico de identificação de demandas de capacitação ocorrido no exercício  de
2018.

Art. 7º Suspender a concessão de bolsa de estudos de pós-graduação lato e stricto
sensu para o Tribunal, seções e subseções judiciárias da Primeira Região.

Art. 8º Excetuam-se desta portaria as ações de treinamento e capacitação relativas ao
Sistema PJe por possuir dotação orçamentária específica.

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria-Geral.

Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 13/02/2019, às 21:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 7636315 e o código CRC 2AFE1694.
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