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Aniversariantes
Hoje: Delmo Agnelo Loureiro Vascon-
celos (Itabuna) e Zineide Alves Tupina 
(Juazeiro).  
Amanhã: Dayana Bião de Souza Moi-
nhos Muniz, juíza federal da 9ª Vara, 
Mônica Salgueiro de Melo Sarpa (4ª 
Vara), Teresa de Jesus Leitão (NUCJU), 
Flávio Ribeiro Bello (Campo Formoso) 
e Rebeca Bárbara Guimarães de Melo 
(15ª Vara).
Domingo: Marcelo Silva Athayde (Vitó-
ria da Conquista), Verônica Gonçalves 
de Lima (Barreiras) e Maria das Graças 
Oliveira (CS Gestão & Serviço).  
Segunda-feira: Lissandra Rego Troco-
li de Azevedo (13ª Vara), Manoel dos 
Santos Filho (NUCRE), Wladimir Sal-
danha dos Santos (NUCJU), Eduardo 
Sena Farias (Teixeira de Freitas), Sa-
muel Martins de Souza (Irecê), Gabriel 
Victor Lima Barreto (Turma Recursal), 
Giliana Nascimento da Silva (CS Gestão 
& Serviço), Carlos Roberto Almeida dos 
Santos (VIPAC), Christian Monteiro de 
Almeida Lins, Bárbara Rhamana Meira 
Santos Pereira e Carlos André Lemos 
Mota (os três de Eunápolis).

Parabéns!
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Indenização de transporte para
oficiais de justiça não pode 
ser paga antecipadamente

O CJF negou o pedido de pagamento an-
tecipado de indenização de transporte aos 
oficiais de justiça, que utilizam veículos pró-
prios para execução de serviços externos.

De acordo com o processo, de relatoria 
do desembargador Rogério Fialho Moreira, 
presidente do TRF5, a alteração foi solici-
tada pelo Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal na Bahia por meio 
de um pedido de providências ao CJF.

O sindicato argumentou no processo 
que o pedido está previsto no art. 56 da 
Resolução CJF n. 4/2008, e que estaria em 
desacordo com o teor da Resolução CNJ 
n. 153/2012, que determina que "os Tri-
bunais devem estabelecer procedimentos 
para garantir o recebimento antecipado do 
valor necessário para o custeio de diligên-
cia nos processos em que o pedido seja 
formulado pela Fazenda Pública, Ministé-
rio Público ou beneficiário da assistência 
judiciária gratuita, pelo oficial de justiça".

Em seu voto, o desembargador afirmou 
que é assegurado o pagamento das des-
pesas de deslocamento por meio da inde-
nização de transporte, feito mensalmente 
pela Administração.  “Inexiste risco de o 
servidor ter que suportar prejuízos despro-

porcionais no exercício de suas atividades 
laborais, sendo legítimo condicionar-se o 
pagamento à verificação da efetiva pres-
tação do serviço externo com uso de meio 
de locomoção próprio”, esclareceu.

O conselheiro lembrou ainda que, na hi-
pótese de o oficial de justiça necessitar se 
dirigir a localidades mais distantes da sede 
da unidade de lotação e demandar gastos 
excepcionais, fará jus ao recebimento de 
diárias, as quais, se requeridas antecipada-
mente, serão pagas antes do deslocamen-
to. “Descabido falar-se, por conseguinte, 
em desobediência à orientação firmada 
pelo CNJ, que - repito - tinha como alvo 
uma sistemática adotada unicamente pe-
los tribunais estaduais”, explicou.

Ele apontou que o que o Decreto n. 
3.184/1999, que disciplina a concessão 
de indenização de transporte aos servido-
res públicos da administração direta, autár-
quica e fundacional do Poder Executivo da 
União, também dispõe que a "indenização 
de transporte será efetuada pelo SIAPE, no 
mês seguinte ao da utilização do meio pró-
prio de locomoção”.  Com a decisão, ficou 
mantida a redação atual do art. 56 da Re-
solução CJF n. 4/2008.

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

11/10/2006 - Dra. Cynthia Lopes 
supervisionará Central de Mandados - 
O diretor do Foro,  juiz federal Salomão 
Viana, esteve reunido, na tarde de on-
tem, com oficiais de justiça represen-
tantes da Central de Mandados para 
apresentar a juíza federal da 14ª Vara 
Cynthia de Araújo Lima Lopes que, em 
auxílio à Direção do Foro, fará a super-
visão técnica da CEMAM. O encontro 
contou com a presença do diretor exe-
cutivo da ASSERJUF, Cláudio Cardoso.

A delegação, oficializada pela Por-
taria n. 618, de 10/10/2006, advém 
da necessidade de se dar uma aten-
ção especial às questões relativas ao 
funcionamento da CEMAM, de modo 
a otimizar seu funcionamento, e está 
respaldada pelo Art. 4º, VI, “b”, da Re-
solução n. 444, do CJF. A escolha da 
magistrada se deu em razão de experi-
ência como Diretora do Foro da Seção 
Judiciária do Amazonas.

Em sua fala, a juíza federal Cyn-
thia Lopes enfatizou que os pleitos da 
Central de Mandados serão analisados, 
recebendo atenção redobrada para a 
solução rápida dos problemas que sur-
girem, os quais, caso seja necessário, 
poderão ser encaminhados à Direção 
do Foro, para que esta tome as provi-
dências cabíveis a fim de resolvê-los 
com celeridade.

13/10/2006 - Juiz federal Tourinho 
Neto visita Seção Judiciária da Bahia - 
O juiz federal Fernando Tourinho Neto, 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião, esteve visitando esta seccional 
na última quarta-feira, 11/10, quando 
se encontrou com diretor do Foro, juiz 
federal Salomão Viana, e participou da 
reunião semanal dos juízes da Seção Ju-
diciária da Bahia.

JFHHÁ DEZ ANOS

 Novos juízes federais 
substitutos da 1ª Região 

tomam posse hoje
Será realizada hoje a sessão solene da 

posse dos novos magistrados aprovados no 
XVI Concurso para Juiz Federal Substituto 
da 1ª Região. 

Ao todo, 50 aprovados serão empossa-
dos às 17h em Brasília, na sede do Tribunal 
Regional Federal em solenidade presidida 
pelo presidente do tribunal, desembargador 
federal Hilton Queiroz.

Tribunal enviará dados ao CNJ sobre 
o Plano de Logística Sustentável

O TRF1 enviará ao CNJ, até dezembro, 
relatório da análise dos indicadores lança-
dos no Questionário Socioambiental instituí-
do pelo PLS-JUD, com dados referentes aos 
gastos com reformas, energia elétrica, água, 
combustível, serviços de vigilância, limpeza, 
papel, impressão, entre outros itens.

Com base na Resolução CNJ 201/2015, 
que dispõe sobre a gestão socioambiental 
no Poder Judiciário e implanta o Plano de 
Logística Sustentável como instrumento 
vinculado ao Planejamento Estratégico, o 
TRF1 criou, em 2016, seu Plano de Logís-
tica Sustentável com 15 metas e 62 ações.

Como a Resolução determina que os 
órgãos do Judiciário adotem modelos de 
gestão organizacional e de processos estru-
turados na promoção da sustentabilidade 
ambiental, econômica e social, e permite 

a descentralização do Plano na condução 
dos trabalhos na área socioambiental, cada 
seccional da 1ª Região criou seu próprio 
PLS, adequado à sua realidade.

A avaliação das metas será realizada 
comparando-se os resultados obtidos no 
decorrer deste ano com os levantamentos 
referentes a 2015. 

Dentre as ações do PLS no TRF1, fo-
ram realizadas campanhas como a coleta 
de lixo eletrônico, o projeto Vem de Bike 
para o trabalho; a campanha do agasalho, 
o evento Café com Conhecimento e, re-
centemente, um treinamento sobre noções 
básicas de higiene e limpeza para cerca de 
120 profissionais da área. Em novembro, 
acontecerá a exposição sustentável, que 
explicará, de forma criativa, as 15 metas 
do PLS.

Inscrições para 
Monografias do CEJ
Está aberta a chamada pública para a 

seleção de trabalhos em mestrado e douto-
rado da série Monografias do CEJ. 

Os trabalhos podem ser realizados por 
magistrados, servidores ou outros profissio-
nais de Direito, com vistas a estimular o 
estudo e a produção intelectual. Os interes-
sados têm até 25/11 para enviar as disser-
tações e teses para editoracao@cjf.jus.br. 

 A partir da edição de 2017, as publica-
ções serão somente em formato eletrônico. 
Os trabalhos, inéditos serão avaliados pelo 
Conselho Editorial do CEJ, que vai sele-
cionar de duas a quatro monografias para 
publicação. O resultado será divulgado até 
26/2/2017, no portal do CJF. 

Atenção para o uso correto 
dos cestos do Recicle Já Bahia

O Recicle Já Bahia solicita atenção dos servidores ao descartarem material não reciclá-
vel nos cestos azuis de coleta seletiva. Estes cestos são para descarte de papéis diversos 

com objetivo de promover a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos gerados nas unida-
des do serviço público. 

Qualquer material não-reciclável (como 
copos usados com café ou refrigerante) deve 
ser descartado no lixo comum, para evitar 
que os papéis sejam inutilizados para a fina-
lidade de reciclagem. Caso o servidor precise 
de cesto de lixo comum, pode solicitá-lo na 
Seção de Material (SEMAT).


