
Edição n. 3.995. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 10/01/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Luciano Souza de Jesus (Je-
quié), Juan Felipe Silva Barbosa (15ª 
Vara) e Gilvana Santos (ASSERJUF). 
Amanhã: Luiz Quaresma de Mello 
Neto, diretor do NUCRE, Fernando 
Antônio Souza Peleteiro (Feira de 
Santana), Selma dos Santos Velame 
(1ª Vara) e Paula Carolina Dias Ferrei-
ra (Vitória da Conquista).
Domingo: Jadson de Mesquita Serra 
(NUCJU), Vanuzia dos Santos de Al-
meida (NUCRE), Laudides de Oliveira 
(Delta)  e Ivã Costa Ramos (Áquila).
Segunda-feira: Gustavo Cezar de 
Amorin (Alagoinhas) e Francisco Vital 
de Sá Junior (Paulo Afonso).
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Numerais (II)

Pergunta: É correto utilizar o nu-
meral um antes de mil (por extenso)?

Resposta: Não. Não se deve usar o 
um antes de mil (por extenso), exceto 
em cheques e em documentos que ci-
tem quantia monetária.

Ex: “Estavam no estádio 1.500 
(mil e quinhentas) pessoas.”

Ex: “R$ 1.200,00 (um mil e du-
zentos reais).”

Pergunta: Como devo concordar 
verbo com porcentagem?

Resposta: O verbo concorda com o 
numeral. 

Ex: “20% responderam à última 
pesquisa.”

Pergunta: Qual a forma correta de 
escrever a porcentagem por extenso?

Resposta: Por extenso, escreva 
como se lê a porcentagem:

Ex: “36,02% = trinta e seis vírgu-
la zero dois por cento.”
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Mudanças no Regulamento Geral do Pro-Social
A Secretaria de Bem-Estar do TRF1 

informa as principais mudanças ocor-
ridas no Regulamento Geral do Pro-
-Social em virtude da publicação, no 
Boletim de Serviço do dia 19/12/2013, 
da Resolução Presi/Secbe n. 31, de 
18/12/2013, que revogou a Resolução 
Presi/Secbe n. 6, de 30/04/2013. As 
principais mudanças contidas na nova 
Resolução são:

1 – Ajustes na documentação a ser 
entregue nos setores competentes quan-
do da inscrição e permanência de benefi-
ciários no Pro-Social com a supressão da 
necessidade de apresentação de fotogra-
fia 3X4 e a inclusão do CPF;

2 – Retorno da idade de 21 anos para 
permanência no Pro-Social sem neces-
sidade de comprovante de renda para 
filho(a) e/ou enteado(a), conforme dis-
posto no inciso IV do art. 5º do Regula-
mento Geral;

3 – Exclusão automática do Progra-
ma dos enteados, na mesma data em 
que houver a exclusão do ex-cônjuge ou 
ex-companheiro(a), como dependente 
do beneficiário titular;

4 – Para a inscrição/permanência no 
Pro-Social de filho/enteado inválido, a 
renda a ser considerada é a líquida, que 
não poderá ser superior a dois salários 
mínimos. Considera-se renda líquida o 
rendimento bruto, deduzindo seus des-
contos compulsórios. A pensão alimen-
tícia não será considerada como renda;

5 – Especificação de que as situações 
que ensejem o não-recebimento de parce-
la remuneratória pela folha de pagamen-
to do Tribunal ou Seccional acarretarão a 
perda do direito de utilizar o Pro-Social, 
não sendo possível a manutenção de 
associados que percebam apenas rubri-
cas indenizatórias, como indenização de 
transporte e/ou auxílio-alimentação;

6 – Regulamentação da incidência de 
carências a ser observada pelos benefici-
ários: redução do prazo de carência para 
os servidores requisitados de Estados e 
Municípios, bem como a inclusão dos 
servidores sem vínculo e dos requisitados 
do Distrito Federal na previsão do cum-
primento de carência;

7 – As despesas com assistência dire-
ta à saúde deixarão de ocorrer por meio 
dos recursos próprios do Pro-Social a 
partir de 1º/1/2015, passando a sê-lo 
somente à conta de recursos da União, 

com o objetivo de reduzir o custo de ma-
nutenção do Programa para seus asso-
ciados;

8 – O custeio de despesas para bene-
ficiários titulares requisitados dos Esta-
dos, dos Municípios e do Distrito Federal 
bem como de seus respectivos depen-
dentes diretos e indiretos será de 50% 
sobre qualquer procedimento realizado;

9 – Fica eliminada a limitação de 
quatro dependentes para a contribuição 
mensal ao Pro-Social, ou seja, o benefi-
ciário titular deverá contribuir com 0,5% 
de sua remuneração (descontados o Im-
posto de Renda e o PSSS/INSS) para 
cada um de seus dependentes diretos;

10 – Fica extinta a Cota Anual, a par-
tir de 1º/01/2014, como medida de con-
tenção de despesas do Pro-Social;

11 – Explicitação de regra que já vi-
nha sendo adotada, formalizando-se que 
à Secretaria de Controle Interno compe-
te a fiscalização da gestão financeira do 
Pro-Social, tanto dos recursos orçamen-
tários como dos recursos próprios;

12 – Toda e qualquer alteração do Re-
gulamento Geral do Pro-Social deve ser 
apreciada pelo Conselho Deliberativo do 
Pro-Social e homologada pelo Conselho 
de Administração do Tribunal, que dispo-
rá do prazo máximo de uma sessão, ordi-
nária ou extraordinária, para avaliação da 
matéria, sob pena de aprovação tácita.

Fonte: Primeira Região Hoje

TRFs superam em 147% meta do CNJ 
e recuperam R$ 135 milhões do SFH

Os cinco TRFs superaram em 147% 
a meta de 2013 para a designação de 
audiências em processos envolvendo o 
antigo SFH. Segundo levantamento feito 
pela Empresa Gestora de Ativos (Emgea), 
foram designadas 7.193 audiências ao 
longo do ano. Outras 800 estavam pre-
vistas para o período de 4 de novembro a 
31 de dezembro. A meta estabelecida era 

de 4.900 audiências. Das audiências re-
alizadas, 2.154 resultaram em acordos, 
o que representa uma taxa de sucesso 
de 55%. Graças aos acordos firmados, 
foram recuperados R$ 135.687.505,00 
em recursos do antigo SFH. 

A meta foi fixada pelo conselheiro Gui-
lherme Calmon, designado pela Correge-
doria Nacional de Justiça para coordenar 

as ações de conciliação na Justiça Fede-
ral, em conjunto com representantes dos 
TRFs, da CAIXA, da AGU e da Emgea, 
que faz o acompanhamento sistemático 
das conciliações.

O TRF3 foi o que apresentou o melhor 
desempenho e superou em 230% a meta 
estipulada, que era de 850 audiências. 
No total, foram designadas 1.956 audi-
ências ao longo de 2013 e 59% das re-
alizadas resultaram em acordos. O valor 
recuperado foi de R$ 20.282.032,00.

O maior percentual de êxito nas au-
diências realizadas foi verificado no TRF 
da 1ª Região, onde 61% delas tiveram 
como resultado o fechamento de um 
acordo. Pouco mais de R$ 77,4 mi-
lhões foram recuperados pelo TRF1 com 
o fechamento de 859 acordos. Foram 
designadas 2.626 audiências, o que re-
presenta 169% da meta que havia sido 
estabelecida, de 1.550 audiências. 

No TRF2 foram designadas 852 au-
diências, fechados 295 acordos e re-
cuperados R$ 19,3 milhões. No TRF4,  
em  316 audiências houve acordos. No 
TRF5, 189 acordos haviam sido fecha-
dos e R$ 6.757.422 foram recuperados 
até o fechamento do relatório da Emgea. 

Justiça Federal prolonga prazo 
para responder pesquisa

O CJF prorrogou até 28/02 o período 
para responder a uma pesquisa sobre os 
serviços prestados pela Justiça Federal. 
Com o tema “Sempre pode melhorar... e 
sua opinião fará diferença”, a pesquisa 
poderá ser respondida por todos que se-
jam, ou tenham sido, usuários dos servi-
ços oferecidos pela Justiça Federal, seja 
como parte, advogado, procurador, perito 
ou defensor público.

A objetivo é identificar oportunidades 
de melhorias e traçar estratégias para 
evoluir nos aspectos de atendimento 
(encaminhamento adequado), acessibili-
dade (acesso físico e virtual, por telefo-
ne e envio automático de informações), 

tempo médio de duração dos processos, 
transparência (democratização do acesso 
às informações) e segurança judicial (ga-
rantia de aplicação objetiva da Lei).

São 47 perguntas objetivas — por 
meio das quais a pessoa avalia os ser-
viços utilizados numa escala que vai de 
ótimo a péssimo — além de um espaço 
para críticas e sugestões. Em média, o 
questionário é respondido em sete mi-
nutos. Não é preciso se identificar. As 
perguntas estão disponíveis no endere-
ço www.jf.jus.br/pesquisa2013. Esse 
link também poderá ser acessado por 
meio dos sites da Justiça Federal, do 
CJF e dos TRFs. 


