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Aniversariantes
Hoje: Daísa Maria Morais Moura (2ª Vara), Bruno Porangaba Rodrigues (18ª 

Vara), Mairan Almeida Salgado Lôbo (12ª Vara), Aline Rocha Andrade (Vitória da 
Conquista), Michele de Araújo e Silva Almeida (Feira de Santana), Normélia Soares 
Cotias (3ª Vara) e Paulo Marcio Rodrigues de Sousa (NUASG). Amanhã: Elaine La-
montagnia Meira de Alcântara (2ª Vara), Mauro Maia de Santana (Ilhéus), Daniela 
de Almeida Couto Abraim (Vitória da Conquista) e Silane Gomes de Almeida (Bom 
Jesus da Lapa).  Domingo: Mônica dos Anjos Lacerda Pena (Vitória da Conquista), 
Amanda Bretas Machado (5ª Vara), Elber Alves Matos (Barreiras) e Rhanna Karen 
Magalhães de Oliveira (10ª Vara).  Segunda-feira: Alexsandra Santos Fraga Passos 
(Feira de Santana), Eduardo Sergio Guimarães Santana (SECAD), Graziela de Vas-
concelos Machado (20ª Vara), Marcos Antônio da Rocha (NUCJU), Fernando Júnior 
Santos Santana (Vitória da Conquista), Adenor Jose da Cruz Junior (Teixeira de 
Freitas) e Bárbara Luana de Jesus Bandeira (10ª Vara). 
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PJe será atualizado 
no dia 07/03

  A atualização do PJe para a última 
versão, disponibilizada pelo Conselho Na-
cional de Justiça, prevista inicialmente 
para o dia 23/02, precisou ser adiada por 
necessidades da área de TI.

Essa atualização ocorrerá dia 07/03, 
das 8h às 10h, período em que o sistema 
ficará inoperante.

Disponibilizada nova 
tabela de contribuição 

ao Pro-Social
Já está em vigor, desde 1º de março, 

a nova Tabela de Contribuição Per Capita 
por Faixa Etária dos beneficiários do Pro-
-Social, aprovada pela Portaria Presi n. 69 
no dia 23 de fevereiro. A íntegra da Portaria 
está disponível no portal do Tribunal, em 
“Avisos”.

A proposta de revisão da tabela foi 
apreciada pelo Conselho Deliberativo do 
Pro-Social (CDPS), no último dia 8/2, de-
pois que havia sido feita uma projeção de 
montante de receitas insuficientes para a 
cobertura de despesas médico-odonto-hos-
pitalares no exercício de 2017. 

O objetivo do reajuste é minimizar o 
impacto de parte dessas despesas, consi-
derando o congelamento das receitas pro-
venientes da contribuição desde 2014 e a 
inflação hospitalar medida no último biê-
nio, que atingiu mais de 22%.

CJF altera resolução sobre período 
de trânsito na redistribuição 

de cargos efetivos
O Conselho da Justiça Federal aprovou, 

no último dia 20 de fevereiro, a proposta 
de alteração da Resolução 03/2008-CJF 
quanto ao período de trânsito na redistri-
buição de cargos efetivos dos quadros de 
pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da 
União. 

Para que a norma ficasse em sintonia 
com a Resolução nº 146/2012 do Conse-

lho Nacional de Justiça, a proposta apro-
vada estabeleceu que, nos casos de re-
distribuição, estando o cargo ocupado, a 
concessão do período de trânsito e o ônus 
da remuneração serão de responsabilida-
de do órgão de destino, com exceção, no 
entanto, dos casos em que os interessados 
declinarem desse prazo por escrito ou já se 
encontrarem na respectiva localidade.

CJF referenda norma 
para a concessão 

de diárias
O Conselho da Justiça Federal refe-

rendou a Instrução Normativa n. CJF-
-INN-2017/00001, que dispõe sobre o 
pagamento de diárias e do adicional de 
deslocamento a magistrados e servidores 
do CJF e da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus no exercício de 2017, por 
viagens no território nacional. 

A presidente Laurita Vaz esclareceu em 
seu voto que o documento está de acordo 
com a Lei 13.408, de 26 de dezembro de 
2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), 
que, no artigo 18, XIV, manteve o limite 
do pagamento de diárias, isoladamente ou 
somadas ao adicional de deslocamento, a 
R$ 700,00. A ministra explicou ainda que 
a Secretaria de Gestão de Pessoas, ao ins-
truir os autos do processo, sugeriu a edi-
ção de instrução normativa, apresentando 
proposta de regulamento para disciplinar a 
matéria. A proposta também teve parecer 
favorável da Assessoria Jurídica (ASJUR).

“Diante da manutenção da restrição 
imposta pela LDO, das manifestações fa-
voráveis das áreas técnicas deste Conselho 
e da necessidade urgente de regulamentar 
a matéria no âmbito do CJF e da Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus, edi-
tei, ad referendum deste Colegiado, em 2 
de fevereiro de 2017, a presente instrução 
normativa”, disse a ministra Laurita Vaz.

Fonte: CJF

Disponível o demonstrativo do Pro-
Social para declaração do IRPF

Já está disponível o Demonstrativo de 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas 
(IRPF) referente ao ano de 2016, no portal 
do beneficiário do Pro-Social, na intranet, 
pelo endereço eletrônico www.trf1.jus.br/e-
-prosocial. Interessados deverão acessar a 
aba “Menu Servidor” > “DIRF”.

Quanto a magistrados e servidores que 
no exercício de 2016 tiveram lotação em 
mais de uma seccional, os dados contidos 
nos relatórios já estão completos.

IRPF 2017 – Segundo informações da 
Receita Federal, a Declaração de Ajuste 
Anual deve ser apresentada no período de 
2 de março a 28 de abril de 2017. A de-

claração é obrigatória para pessoa física 
residente no Brasil que no ano de 2016 
recebeu rendimentos tributáveis sujeitos 
ao ajuste anual na declaração e cuja soma 
foi superior a R$ 28.559,70, tais como: 
rendimentos do trabalho assalariado, não 
assalariado, proventos de aposentadoria e 
pensão, aluguéis, atividade rural e outras 
que também se encaixarem nas regras do 
IRPF 2017, disponíveis no site da Receita 
Federal.

Outras informações a respeito do de-
monstrativo podem ser obtidas pelo e-mail 
prosocial.suporte@trf1.jus.br.

Fonte: TRF1

Foro privilegiado no Brasil é mais 
amplo comparado a outros 20 países 

O foro privilegiado das autoridades 
brasileiras não tem paralelo no mundo. 
Levantamento feito pelo GLOBO em 20 
países mostra que o benefício aqui não 
só atinge um número maior de pessoas 
como pode ser usufruído por autoridades 
dos três poderes. 

Enquanto em alguns Estados, como o 
Rio de Janeiro, até vereadores usam o di-
reito do julgamento em instâncias diferen-
tes do restante da população, nos Estados 
Unidos, nem o homem mais poderoso do 
mundo, o presidente Donald Trump, tem o 
benefício. Por lá, tanto integrantes do Exe-
cutivo como os parlamentares podem ser 
julgados na primeira instância da Justiça.

O estudo “Foro Privilegiado: pontos ne-
gativos e positivos”, produzido pelo consul-
tor legislativo da Câmara dos Deputados 
Newton Tavares Filho, analisou como fun-
ciona o sistema de julgamento de autorida-
des em 16 países. “Nenhum país estudado 
previu tantas hipóteses de foro privilegia-
do como previu a Constituição Brasileira 
de 1988”, conclui o relatório.

Levantamento da Ajufe mostrou que são 
45,3 mil beneficiados nas diversas instân-
cias do Judiciário. O número é mais do que 
o dobro da estimativa conhecida até então, 
feito pela força-tarefa da Lava-Jato, em 
2015, de 22 mil pessoas com foro especial.

“Os países mais desenvolvidos não têm 
foro e as autoridades respondem diante 
dos juízes de primeiro grau”, disse Vla-
dimir Passos de Freitas, ex-presidente do 

TRF-4, que já estudou o fun-
cionamento do foro privile-
giado no mundo. 

 “Houve um alargamento 
do número de autoridades 
com direito ao foro. A Cons-
tituição também aumentou 
o número de juízes e muni-
cípios. As constituições esta-
duais, que foram promulga-
das em seguida, ampliaram o 
foro para outras autoridades, 
como comandantes da PM e 
delegados” explica.

 Como presidente do TRF-
4, Freitas viveu as dificulda-

des que os tribunais enfrentam para acom-
panhar a fase de instrução de processos 
criminais contra autoridades. A função ori-
ginal dessas instituições é julgar só recur-
sos. Meu tribunal não terminava as ações, 
que são complicadas. Desembargador não 
é preparado para isso (instruir processos 
com autorização para quebras de sigilo te-
lefônico e bancário, por exemplo)”.

Modelos semelhantes ao proposto pelo 
ministro do STF Roberto Barroso, de só 
conceder o benefício para os crimes come-
tidos no exercício do cargo, já são adotados 
em outros países. 

Em Portugal, por exemplo, o presiden-
te, o primeiro-ministro e o presidente da 
Assembleia são julgados pelo Supremo 
Tribunal de Justiça apenas em casos de 
crimes eventualmente praticados no exer-
cício do mandato. Delitos cometidos no 
período fora da função são julgados após 
o político deixar o poder, nos tribunais 
comuns. Parlamentares do país não têm 
qualquer benefício.

A proposta de Barroso busca desafogar 
o STF, que hoje tem dificuldade para dar 
andamento a todas as ações penais que 
envolvem políticos. Estudo da FGV Direto 
Rio mostrou que apenas 0,74% dos pro-
cessos concluídos no Supremo, entre 2011 
e 2016, resultaram em condenação.

Fonte: AJUFE


