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Secretário Judiciário

EDITAL Nº 16 /2016 - SGP

EMENTA:  Torna pública a abertura de prazo para que os servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco e os servidores
efetivos de outros órgãos que estejam à disposição do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco manifestem opção pela lotação na Comarca
de Limoeiro para atuação na Central de Flagrantes da respectiva Comarca (Programa de Audiência de Custódia).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO  a Resolução CNJ nº 213, de 15 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade
judicial no prazo de 24 horas da comunicação do flagrante, em toda jurisdição dos respectivos Estados da Federação;

CONSIDERANDO  os termos da liminar proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 347/DF, que determinou que os
magistrados e tribunais do país passassem a realizar, em até 90 dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante
à autoridade judiciária, no prazo máximo de 24 horas

CONSIDERANDO  o Provimento nº 003/2016-CM, de 28 de abril de 2016, publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 20 de junho de 2016,
que Disciplina o Programa de Audiência de Custódia no âmbito da jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,

RESOLVE :

I - TORNAR PÚBLICO que, durante o período de  14 a 23 de setembro de 2016 , os servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado de
Pernambuco e os servidores efetivos de outros órgãos que estejam à disposição do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco poderão manifestar
opção pela lotação na  Comarca de Limoeiro  para atuação na Central de Flagrantes da respectiva Comarca (Programa de Audiência de
Custódia).

II – CIENTIFICAR os servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco e os servidores efetivos de outros órgãos que estejam
à disposição do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco de que:

a) a manifestação de que trata este Edital não vincula a Administração, que escolherá, dentre os optantes, os que serão efetivamente lotados na
Comarca de Limoeiro para atuação na Central de Flagrantes da respectiva Comarca (Programa de Audiência de Custódia), à luz do critério do
menor prejuízo para o serviço judiciário, consideradas a proporcionalidade entre a distribuição da força de trabalho e a demanda de processos,
quando se tratar de optante lotado em unidade judiciária, inclusive nas hipóteses de optante lotado em Polo diverso que ainda não conte com
3 (três) anos de exercício (art. 7º, última parte da Instrução Normativa 6 de 11.09.2012, publicada no DJe de 12.09.2012), Quanto aos optantes
lotados nas Unidades Administrativas, a análise também será feita observando-se a essencialidade das atividades desempenhadas pelo servidor..

b) no caso de optantes que sejam servidores efetivos de outros órgãos e que estejam à disposição do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco,
observar-se-á também a compatibilidade entre as atribuições do cargo no órgão de origem e aquelas a serem  desempenhadas na Central de
Flagrantes, com vistas a prevenir a caracterização de eventual desvio de função;

c) a manifestação da opção pela lotação na Comarca de Limoeiro para atuação na Central de Flagrantes da respectiva Comarca, deverá ser
enviada exclusivamente do e-mail funcional do servidor para o e-mail  sgp.audienciacustodia@tjpe.jus.br , conforme Modelo de Manifestação
constante do Anexo Único do presente Edital;

d) na manifestação da opção pela lotação na Comarca de Limoeiro para atuação na Central de Flagrantes da respectiva Comarca (Programa de
Audiência de Custódia), o optante deverá informar: (1) o seu nome completo; (2) o cargo efetivo que ocupa; (3) o número de sua matrícula; (4)
a unidade na qual está lotado; (5) seus telefones de contato; (6) a sua formação acadêmica; (7) a sua experiência profissional no TJPE; (8) se
conta ou não com a anuência do Gestor da unidade em que atua, e, caso positivo, se a anuência é ou não condicionada à lotação de servidor,
na unidade, em substituição ao interessado;

e) Serão selecionados  04  (quatro) servidores;

f) O horário das atividades será de 06(seis) horas, no período de 07h00 às 13h00

g) serão válidas as manifestações encaminhadas  entre os dias  14 e 23 de setembro de 2016 ;
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Publique-se no Diário de Justiça eletrônico (DJe), durante todos os dias do prazo de opção, e ainda, em destaque, na página inicial da  intranet .

Recife, 13 de setembro de 2016.

DESEMBARGADOR ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO

PRESIDENTE EM EXERCÍCO

ANEXO ÚNICO

MODELO DE MANIFESTAÇÃO DE OPÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO,_______________________  __________________(nome completo do servidor),  à vista do disposto no
Provimento nº 003/2016-CM, de 28 de abril de 2016, publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 20 de junho de 2016 , e considerando
ainda as disposições do Edital nº___, de ___ de setembro de 2016, publicado no DJe de ___ de setembro de 2016,  vem, respeitosamente,
à presença de Vossa Excelência, MANIFESTAR OPÇÃO PELA LOTAÇÃO NA COMARCA DE LIMOEIRO PARA ATUAÇÃO NA CENTRAL
DE FLAGRANTES DA RESPECTIVA COMARCA (PROGRAMA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA),  desde já  declarando ter ciência de que a
presente opção não vincula a Administração e nem lhe assegura a designação para exercer quaisquer das funções gratificadas  criadas
pelo art. 9º da LC 310/2015. Por oportuno, presta as seguintes informações:

Nome Completo: _______________________________________________________

Cargo: _______________________________________________________________

Matrícula: _____________________________________________________________

Unidade de Lotação: ____________________________________________________

Telefones para contato: __________________________________________________

Formação: ____________________________________________________________

Experiência Profissional no TJPE: _________________________________________

_____________________________________________________________________

Recife- PE, _____ de ________ de 2016.

____________________________________

Assinatura

ANUÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANUÊNCIA DO GESTOR DA UNIDADE PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA SELEÇÃO INTERNA PARA LOTAÇÃO NA COMARCA DE
LIMOEIRO PARA ATUAÇÃO NA CENTRAL DE FLAGRANTES DA RESPECTIVA COMARCA (PROGRAMA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA)

NOME DO SERVIDOR:

CARGO:

MATRÍCULA:

LOTAÇÃO:

TELEFONE:

ANUÊNCIA DO GESTOR (Assinatura e carimbo)

ESPAÇO RESERVADO PARA JUSTIFICATIVA E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
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Recife,___________de______________________de 20______.

EDITAL Nº 123/2016

CONVOCAÇÃO PARA O CURSO “PJE – VARAS CÍVEIS – POLO CARUARU – GABINETE"

O  PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DES. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO , no exercício de suas atribuições,

CONSIDERANDO   a Resolução nº 185, do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de dezembro de 2013, que institui o Sistema  Processo
Judicial Eletrônico - PJe  como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua
implementação e funcionamento;

CONSIDERANDO   a necessidade de regulamentar a implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe nos órgãos do Poder Judiciário,
de modo a conferir-lhe uniformidade;

CONSIDERANDO  que no Art. 34,   § 3º da referida Resolução estabelece a criação de um cronograma que contemple os órgãos julgadores de
1º e 2º Graus em que o PJe será gradualmente implantado,  a contar do ano de 2014 , de modo a atingir  100% (cem por cento);

CONSIDERANDO  aquiescência do Diretor Geral da Escola Judicial para formação das turmas de capacitação do curso de Processo Judicial
Eletrônico – PJe, dos servidores elencados no anexo I;

RESOLVE :

1.  Convocar  para o curso “ PJE  –  VARAS CÍVEIS – POLO CARUARU – GABINETE ”,  servidores distribuídos conforme listagem em anexo,
para comparecer no dia e local determinado abaixo:

1.1.  Data : 22 e 23/09/2016

1.2.  Horário :

Dia 22 – das 08h às 12h e das 14h às 18h

Dia 23 – 08h às 12h

1.3.  Local :  Fórum Doutor João Elísio Florêncio  (Fórum antigo) – Sala do Júri – Caruaru

2.  Das Diárias :

Conforme informação da Secretaria de Administração do TJPE (SAD), serão concedidas as diárias da seguinte forma:

a) Comarcas com distância até 50km – 01 diária integral

b) Comarcas entre 50 e 100km – até 02 diárias integrais

c) Comarcas acima de 100km – até 02 diárias integrais

Informamos que a solicitação e a prestação de contas das diárias ficarão sob a responsabilidade do próprio servidor, e, ainda, que é vedada a
concessão de diárias para os servidores lotados na própria comarca de Caruaru, por não ser considerado deslocamento a serviço, na forma do
artigo 1º, §2º da resolução nº 265 de 18 de agosto de 2009, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

3.  Da Inscrição em ficha funcional

3.1.  De acordo com a instrução normativa de N° 02/2004, será anotado em ficha funcional do servidor que contabilizar, no mínimo, 80% de
presença nos cursos.

3.2.  De acordo com a Resolução nº 386, de 05 de julho de 2016, a Escola Judicial informa que o conteúdo exposto no curso  “PJE – Varas
Cíveis – Módulo Gabinete”  têm pertinência com as áreas de interesse indicadas no art. 41 da Resolução nº 381/2015.

Recife, 14 de setembro de 2016.


