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STF disponibiliza demonstrativo de cargos

STF aprova Plano de Carreira dos servidores do Judiciário Federal
Em sessão administrativa realizada na noite desta

quarta (2), os ministros do Supremo Tribunal Federal
aprovaram o Plano de Carreira dos servidores do Judiciário
Federal, com reajuste total de 56,42%, incluindo gratificações.
O objetivo da proposta é minimizar a defasagem de
remuneração dos cargos, evitando a evasão de servidores
para outras carreiras dos demais Poderes, o que no STF gira
em torno de 20% a 23% atualmente.

O plano passou por ajustes em virtude de restrições
da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que o impacto
orçamentário previsto inicialmente era de R$ 9 bilhões por
ano, e agora passou para R$ 5,4 bilhões. Outra preocupação
dos ministros e presidentes dos tribunais superiores era

estabelecer política de remuneração em que um servidor no
final da carreira não recebesse remuneração maior do que a
de juiz federal substituto.

O plano estabelece também a racionalização das
estruturas administrativas. O artigo 3º determina que, no
prazo de um ano, os órgãos do Poder Judiciário deverão
reduzir os gastos com o pagamento de funções
comissionadas, a partir da racionalização e uniformização
das respectivas estruturas. Isto porque, atualmente, é
bastante elevada a relação entre o número de funções
comissionadas e o número de servidores.

A proposta deve ser enviada ao Congresso Nacional
nos próximos dias para análise do Legislativo. www.stf.jus.br

O Colegiado do Conselho da Justiça
Federal (CJF) aprovou, durante a sessão
desta segunda-feira (30), em Brasília, a

resolução que regulamenta a implantação e a
operacionalização das hastas pública (leilões)
virtuais no âmbito do Conselho e da Justiça
Federal de 1º e 2º graus. A hasta ou leilão on-

line é uma modalidade de arrematação de bens pela internet
que oferece aos usuários interessados em adquirir bens
penhorados acesso simples e ágil, facilitando o arremate de
bens mesmo que o interessado não possa estar presente no
local. O relator do processo foi o presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, o desembargador federal Luis
Alberto Gurgel.

Os leilões on-line objetivam aperfeiçoar e ampliar as
atividades a eles relacionadas, além de atingir o resultado no
tempo necessário. Cabe ao CJF, no âmbito de suas

competências, regulamentar a modalidade de alienação,
atendendo aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade
e segurança, com observância das regras estabelecidas na Lei
nº 11.382/06 sobre a certificação digital.

Os leilões serão gratuitos, havendo a necessidade de se
fazer um cadastro com antecedência mínima de 72 horas da
data de sua realização. Eles ocorrerão nas mesmas datas e horários
das hastas designadas para os leilões presenciais, que serão
publicadas em editais no Diário Oficial da União. Realizado o
leilão e aceito o lance, o responsável pela sua condução comunicará
ao arrematante vencedor para que providencie o depósito
identificado no banco e agência oficialmente designado à
disposição do juízo no prazo máximo de 24 horas.

Para a segurança dos credores, dos executados, dos
usuários e do próprio sistema de leilão on-line, todo o
procedimento deverá ser gravado em arquivos eletrônicos e
de multimídia. www.jf.jus.br

CJF aprova regulamentação de leilões on-line na Justiça Federal

Com o objetivo de conferir mais transparência às suas atividades, o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a
publicar em seu site quadros demonstrativos da estrutura remuneratória das carreiras dos servidores e dos quantitativos
de pessoal. A iniciativa de divulgar esses dados foi instituída pela Portaria 240 do Supremo, publicada no dia 28 de
outubro deste ano. O novo serviço disponibiliza informações sobre empregados de cargo efetivo (Técnico e Analista
Judiciário), cargo em comissão e função comissionada, e podem ser encontradas na seção “Conheça o STF”, localizada
no link “Sobre o STF”.

As medidas com o intuito de promover mais transparência às ações do Supremo não são novidade. Em julho
deste ano, a Corte começou a divulgar, em sua página na Internet, informações sobre compras, contratos, registros de
preços e licitações realizadas pelo STF, que podem ser acessadas no link “Administração”. Em atendimento à Lei
11.653/2008, o Tribunal também passou a publicar o link “SIGPLAN”, que trata do Sistema de Informações Gerenciais
e de Planejamento do Governo Federal, um instrumento abrangente que permite acompanhar e controlar a execução
física dos gastos orçamentários dos órgãos que integram o Governo.

Acompanhe também o dia a dia do STF na página oficial do Twitter (twitter.com/stf_oficial). www.stf.jus.br
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Um misto de emoção e
vibração marcou a confraternização
dos funcionários terceirizados que
atendem à Justiça Federal do Espírito
Santo, realizada nesta terça-feira, 1º
de dezembro, no prédio sede do
órgão, em Vitória. Mais de 100
funcionários das empresas Vigserv,
Liderança, CEP, J&V e Telemática
participaram do evento, que
marcou o encerramento da 3ª
Campanha Natal Feliz –
campanha de arrecadação de
presentes de Natal para filhos
dos terceirizados, que prestam
serviços de limpeza, mensa-
geria, manutenção e vigilância
à Seccional.

A supervisora da Seção
de Comunicação Social (Secom),
Ana Paola Dessaune Carlos
Vidal, abriu o evento declarando
sua satisfação em realizar mais
uma campanha Natal Feliz e

agradeceu a participação das pessoas que
tornaram possível aquele momento. “Este
ano foram contempladas 109 crianças.
Gostaríamos de registrar nosso
agradecimento aos servidores e
magistrados desta Seccional que,
mais uma vez, deixaram aflorar o
espírito de Natal e aderiram à
campanha!”

Durante a programação, foi
feita homenagem a duas funcio-
nárias que se dedicam à Seção
Judiciária há cerca de 20 anos. Elas
foram convidadas para receber um
brinde especial e uma salva de
palmas.

Mas vibração mesmo foi
durante a entrega dos presentes.
Este ano, além das surpresas
destinadas às crianças, também
foi possível (com a contribuição
financeira de servidores) com-
prar 35 brindes para sortear
entre os funcionários terceiri-
zados sem filhos ou com filhos
maiores de 12 anos. Desta
forma, quase todo mundo pôde
ser contemplado. Num clima de
muita alegria, foi cumprida mais
uma ação generosa por parte dos
servidores da Seccional, multi-
plicando sorrisos entre aqueles
que os atendem o ano inteiro.

Justiça Federal promove 3ª campanha de arrecadação de
presentes de Natal para filhos de funcionários terceirizados

Em consonância com a Resolução nº 70, de 18.03.2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o
planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário, e também com a Resolução nº 69, de 31.07.2009, do
Conselho da Justiça Federal, que trata das diretrizes básicas para o Planejamento Estratégico da Justiça Federal, o juiz
federal diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, por meio da Portaria Nº ES-
POR-2009/00002, instituiu nesta quarta-feira, 2, o Comitê Institucional de Planejamento Estratégico (CIPE) da SJES. A
primeira reunião do comitê foi realizada nesta quinta-feira, no auditório do Ed. Sede do órgão, em Vitória.

Até 15 de dezembro, os membros do CIPE deverão aprovar e encaminhar ao Comitê Regional de Planejamento
Estratégico da 2ª Região, até 15/12/2009, as metas e projetos da SJES de acordo com o mapa estratégico da 2ª Região. O
objetivo é contribuir para que a Justiça federal da 2ª Região cumpra cada vez melhor sua missão primordial de garantir à
sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva.

Feriado dia 8 na Justiça Federal
Em virtude do feriado do Dia da Justiça (Decreto Lei nº 8.292, de 5 de dezembro de 1945), não haverá expediente

na Justiça Federal do Espírito Santo na terça-feira, 8 de dezembro.

JFES dá início aos trabalhos para definição de planejamento estratégico

Dentro do Movimento Nacional pela Conciliação, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, a Seção Judiciária do
Espírito Santo realizará nos dias 9 e 10 dezembro um mutirão de audiências de conciliação, envolvendo 213 processos (163
dos 1º e 2º Juizados Especiais Federais e 50 da Turma Recursal).

Na quarta-feira, 9, serão realizadas as audiências do 1º JEF, das 8 às 17h30, e da Turma Recursal, a partir das 9 horas,
ambos no auditório do prédio sede da Justiça Federal (Rua São Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória). Já o 1º JEF fará seu
mutirão no dia 10, do meio-dia às 17h15, no próprio Juizado (Ed. Jerônimo Monteiro, Av. Getúlio Vargas, 595, Centro).

Os processos incluídos no mutirão são relacionados a danos morais, revisões de benefícios, INSS, FGTS e expurgos
de poupança.

SJES realiza mutirão de conciliação nos dias 9 e 10


