
Edição nº 234/2018 Recife - PE, sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

7

ATO Nº 3610, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

EMENTA : Determina a inclusão da Vara Única de Gameleira na Diretoria Cível da Zona da Mata Sul.

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

Considerando  que o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos  “a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação” ;

Considerando  os princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, que pautam a atuação da administração pública, em especial o
da eficiência;

Considerando  o disposto na Resolução CNJ nº 194, de 26 de maio de 2014, que institui Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro
Grau de Jurisdição;

Considerando  a progressiva implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe nas unidades judiciais do Poder Judiciário do Estado
de Pernambuco;

Considerando  que o Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar Estadual nº 100/2007) prevê a vinculação
de uma Secretaria a mais de um Juízo;

Considerando  a experiência exitosa de unificação da prática de atos cartorários dos processos eletrônicos em tramitação em diversas unidades
judiciárias da Zona da Mata Sul, com a instituição da Diretoria Regional que abrangeu a referida zona;

Considerando  que o Juiz de Direito que responde pela Vara Única de Gameleira solicitou à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco a inclusão da referida unidade na Diretoria Regional da Zona da Mata Sul,

RESOLVE :

Art. 1º.  DETERMINAR a inclusão da Vara Única da Comarca de Gameleira na Diretoria Regional da Zona da Mata Sul, a partir do dia 1º de
fevereiro de 2019.

Publique-se. Cumpra-se.

Recife-PE, 20 de dezembro de 2018.

Desembargador Adalberto  de Oliveira  Melo

Presidente

ATO Nº3611/2018 - SGP

O  PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO , no uso das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO  que a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência,
nos termos do art. 37,  caput,  da Constituição Federal;

CONSIDERANDO  que a Resolução nº 213 deste TJPE, de 19.03.2007, publicada no DOE em 21.03.2007, dispôs no art. 2º, inciso III, sobre a
vedação do fracionamento do período de férias, salvo por necessidade motivada do serviço, por fração não inferior a dez dias;

CONSIDERANDO , por outro lado, o atual cenário das restrições orçamentário-financeiras deste Poder e a limitação de pessoal, especialmente
em função da expiração da validade do último concurso para provimento de cargos efetivos e de o novo concurso não ter sido, ainda, homologado;

CONSIDERANDO , também, o pleito conjunto das entidades representativas de classe dos servidores deste Poder, no sentido de viabilizar a
possibilidade da partição do gozo das férias em três períodos, que se evidencia alinhada ao interesse da Administração, no presente contexto,
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RESOLVE:

Art. 1º.  As férias dos servidores deste Poder poderão ser usufruídas em parcela única ou parceladas em até três etapas, desde que assim
requeridas pelo servidor e no interesse da Administração.

§ 1º O período fracionado não poderá ser inferior a 10 (dez) dias.

§ 2º A fruição das férias deverá ocorrer em época que melhor atenda à Administração, procurando-se  conciliar essa conveniência com o interesse
do servidor.

Art. 2º.  Determinar que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, proceda aos ajustes necessários no Sistema
Informatizado de Marcação de Férias para contemplar a partição de que trata este Ato, para o período aquisitivo de 2020, até o dia 31/08/2018.

Art. 3º.  É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço, até o máximo de dois períodos, justificada em cada caso.

Art. 4º.  Fica  revogado o Ato nº 4474/2012-SGP, de 23 de outubro de 2012.

Publique-se. Cumpra-se.

Recife, 20 de dezembro de 2018.

Des. Adalberto de Oliveira Melo

Presidente

ATO Nº 3612/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DESEMBARGADOR ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO ,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS:

Considerando  a publicação do Ato nº 722/2018, no DJe do dia 02 de março de 2018, que instituiu o  Grupo Especial de Trabalho no Núcleo
de Precatórios do TJPE;

Considerando  a renovação do referido grupo, em consequência do grande número de processos distribuídos e acervo do Núcleo de Precatórios,
por meio do Ato nº 3444/2018, publicado no DJe do dia 11/12/2018,

RESOLVE :

Art.1º.  INSERIR no Grupo Especial de Trabalho instituído no Núcleo de Precatórios do TJPE, pelo Ato nº 722/2018, publicado no DJe do dia
16/02/2018, e renovado por meio do Ato nº 3444/2018, publicado no DJe do dia 11/12/2018, o servidor  Wagner Barboza de Lucena , matrícula
nº 182763-4.

Art. 2º.  Este ato entra em vigor na data da sua publicação.

Recife, 20 de dezembro de 2018.

Desembargador Adalberto  de Oliveira  Melo

Presidente

ATO Nº3613/2018– SGP

O Desembargador ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO,  Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e

Considerando  a publicação da Portaria nº 405/2017, no DJe do dia 15 de junho de 2017, que instituiu os Grupos de Trabalho para ter atuação junto
às Segundas Câmaras Extraordinárias instituídas pelas Resoluções TJPE nº 396, nº 397 e nº 398/2017, de 29 de maio de 2017, respectivamente,

Considerando  a prorrogação por mais 160 (cento e sessenta) dias, " ad referendum " do Tribunal Pleno, da 2ª Câmara Extraordinária de Direito
Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, com efeitos retroativos ao dia 08.10.2018, de acordo com o Ato nº  1291/2018, publicado no
DJe do dia 05 de outubro de 2018;


