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Seção Som

colegiado do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), 

em sessão realizada na últi-
ma quinta-feira (12), com a 
participação do presidente do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho, 
aprovou a proposta de resolu-
ção que disciplina o trabalho 
em regime de plantão e escala 
de revezamento dos servido-
res ocupantes dos cargos de 
Técnico Judiciário, área adminis-
trativa, especialidade segurança e 
transporte. De acordo com o CJF, 
a Resolução passou a considerar, 
entre outros, que serão admitidas 
escalas de plantão com jornada 

semanal média de, no mínimo, 30 
e, no máximo, 40 horas de traba-
lho, ou com jornada mensal média 
entre 120 e 176 horas. Contudo, 
somente os servidores designados 
para cumprir escalas de plantão 

de jornada mensal média de 
154 horas terão direito ao 
recesso fixado no art. 62, I da 
Lei nº 5.010/1966. 
Plantão - O documento 
disciplina que o servidor 
que trabalha em regime de 
plantão pode ser convocado 
para prestar serviço extra-
ordinário, sendo-lhe devido 
o adicional correspondente. 
A escala para o plantão no-
turno será elaborada a partir 

da inscrição dos agentes de segu-
rança, observando-se a obrigato-
riedade de realização de rodízio e 
atendimento a critérios objetivos 
pré-estabelecidos pelo tribunal ou 
seção judiciária.

A Presidência do TRF5 determi-
nou, na última quinta-feira (12), a 
divulgação das listas de antigui-
dade dos juízes federais titulares 
e substitutos da 5ª Região. Com 
o tempo de serviço apurado 
até 19 de outubro deste ano, o 
objetivo é que os magistrados 
tenham acesso aos dados regis-

trados. Havendo incorreções, 
os juízes devem apresentar, 
em até 15 dias, reclamações 
ou pedidos de retificação das 
informações. O Despacho de 
nº 00735/2015 está disponível 
no Diário Eletrônico Adminis-
trativo do TRF5 do dia 12 de 
novembro. 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) divulgou, na última quarta-
-feira (12), o resultado preliminar 
do Concurso Nacional de Remo-
ção a Pedido Mediante Permuta 
2015 e o resultado da primeira 
remoção sem permuta de 2015. 
A lista com o resultado pode ser 
visualizada no site do CJF (www.
cjf.jus.br). A Secretaria de Gestão 
de Pessoas esclarece que o can-
didato cujo nome não consta do 
resultado preliminar não foi eli-
minado do certame. Ele continua 
concorrendo à remoção até a 
publicação do resultado final. Se 
o candidato verificar lançamen-
tos equivocados ou julgar que foi 
preterido em detrimento de ou-
tros servidores incluídos no re-
sultado preliminar, poderá entrar 
com recurso até hoje.

Os diretores da área de Pessoal do 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
e dos tribunais regionais federais 
se reúnem, hoje e amanhã (17), 
no Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região – TRF4, em Porto Alegre, 
para conhecer o sistema de Recur-
sos Humanos daquela Corte. O CJF 
está buscando qual o melhor siste-
ma para implantar em toda a Justi-
ça Federal. Representam o TRF5 o 
diretor da Subsecretaria de Pessoal, 
Onaldo Mangueira, e os servidores 
da Folha de Pagamento, do Núcleo 
da Magistratura e da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação (STI), 
respectivamente, Ana Lucena, Lucia-
na Pacheco Silva e Moacir Giordano.

Na última quarta-feira, o Ministé-
rio da Saúde decretou situação de 
emergência em saúde pública no 
Brasil, em razão da elevação, sem 
precedentes, dos casos de micro-
cefalia, especialmente no estado 
de Pernambuco. A microcefalia é 
a condição neurológica em que a 
cabeça do recém-nascido é me-
nor quando se compara com o 
padrão daquela mesma idade e 
sexo. A Secretaria de Saúde, com 
o apoio de equipes de saúde 
pública e privada, vem colhendo 
informações desses pacientes, 
incluindo exames de imagem, 
clínicos e laboratoriais dos recém-
-nascidos, amostra de sangue 
das mães e dados do pré-natal. 
Juntamente com o Ministério da 
Saúde, essa Secretaria está inves-
tigando todos os casos com o ob-
jetivo de definir estratégias para 
esclarecer os fatores associados a 
essa alteração congênita, criando 
protocolo de atendimento para 
os bebês e as mães.


