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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Gilberto Pimentel de Mendonça Gomes Junior, juiz federal da Subseção de 
Irecê, Avani Cristina Néri Gomes (NUCJU), Márcia Jessiara Lopes de Sá (Campo 
Formoso), Victor Hugo Lima Marques (Feira de Santana), Joyleine Rocha Cairo e 
Anielle Alonso Assis dos Santos (ambas da 19ª Vara). 
Amanhã: Diego Carmo de Sousa, juiz federal substituto da 2ª Vara de Vitória da 
Conquista, David Ferreira Paes Junior (Turma Recursal), Licia da Rocha Ramos 
Bezerra (9ª Vara), Marilyn Cardoso Batista (10ª Vara), Walneide Netto Junior 
(Barreiras) e Andreza Nascimento da Silva (Irecê).

Parabéns!

Governo corta verbas 
da ONU para retornar 
a emitir passaportes
Foi sancionado projeto de lei que auto-

riza um crédito de R$ 102,4 milhões para 
restabelecer a emissão de passaportes no 
país. Os recursos serão transferidos de ver-
bas que o Brasil enviaria à ONU.

A entrega de novos passaportes foi sus-
pensa em 27 de junho, quando a Polícia 
Federal anunciou ter atingido o limite de 
gastos do Orçamento do ano inteiro. Ain-
da não foi anunciada data para resolver o 
problema. O Ministério do Planejamento 
precisa abrir o empenho de recursos e au-
torizar o repasse ao Ministério da Justiça, 
que então destinará o dinheiro à PF.

Embora os interessados paguem taxa 
de R$ 257,25 pela versão comum do 
passaporte, a arrecadação não vai direta-
mente para a Polícia Federal, mas para 
um fundo comum da instituição, destina-
do também a outras atividades.

Portaria modifica prazo para 
apresentação de AVS

A Portaria Presi 241/2017, do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região aprovou al-
terações na IN 14-11, dentre elas a modi-
ficação do prazo para apresentação, pelo 
servidor interessado da AVS, ao ordenador 
de despesa, que passa a ser com antece-
dência mínima de 10 dias úteis da data 
prevista para o deslocamento, salvo moti-
vo plenamente justificado de força maior, a 
fim de assegurar o pagamento das diárias 
antes do início do deslocamento.

A minuta de autorização da “AVS” nu-
merada e encaminhada intempestivamen-
te pela unidade solicitante (prazo anterior 
mínimo de quatro dias úteis), ou quando 
houver a inclusão de sábados, domingos 
ou feriados no período, deverá ser ana-
lisadas pelo SETDEA/SESUD para cons-
tatar se foi informado motivo justo, nos 
termos dos § 2º do art. 20 da Resolução 
CJF 340/2015 e do item 06, do módulo 
2, da IN 14-11. Não sendo esclarecido 
devidamente o motivo, deverá o processo 
retornar à unidade solicitante para sanar a 
omissão averiguada, com urgência.

Para que as unidades competentes 
possam verificar a tempestividade e com-
pletude da solicitação, é necessário que o 
requisitante indique na AVS expressamen-
te a data e demais requisitos do art. 18 da 
Resolução CJF 340/2015, sem exceções. 
Caso constatada ausência neste quesito, 
deverá o SETEFI/SEOFI devolver ao requi-
sitante, para correção.

Quando da realização de “AVS” pelo 
SEI, não se faz necessária a impressão do 
documento para posterior digitalização, 
sendo suficiente que se inclua no proces-
so a AVS e, logo após, documento na mo-
dalidade “atesto”, com assinatura eletrô-
nica pelo superior hieráquico, em respeito 
ao Plano de Ação Socioambiental do TRF 
1 e à meta de reduzir o consumo de papel 
em 1% ao ano até 2020.

Deverão os servidores atentar ao pra-
zo de 5 dias do retorno da viagem ou da 
emissão da ordem bancária para presta-
ção de contas, sob pena de desconto em 
folha do valor adiantado.

CNJ abre pesquisa sobre 
acesso à prestação de 
contas do Judiciário
O CNJ abriu edital para contratar 

pesquisa sobre a prestação de contas no 
sistema judiciário do País. A pesquisa 
“Transparência do Poder Judiciário: os 
Tribunais de Justiça e o dever de pres-
tação de contas” servirá para mapear 
o que os tribunais estão fazendo para 
cumprir a Lei de Acesso à Informação, 
que tem como objetivo dar transparên-
cia às decisões públicas.

A pesquisa identificará o nível de 
adesão e o cumprimento dos órgãos do 
Poder Judiciário às normas da Lei n. 
12.527/2011 e verificar como as infor-
mações estão disponíveis ao público. A 
consulta também tratará de correlações 
entre os dados que se referem à gestão 
administrativa dos tribunais e a prestação 
jurisdicional, além de apresentar suges-
tões de ações que contribuam para a me-
lhoria do cenário identificado.

A consulta igualmente abordará a qua-
lidade e o tipo dos dados oferecidos, a fa-
cilidade de sua localização e acesso pela 
sociedade e a análise dos formatos por 
meio dos quais as informações dos órgãos 
do Poder Público são disponibilizadas.

Ainda serão avaliados os diagnósticos 
estatísticos dos dados disponíveis e veri-
ficado o percentual de atendimento dos 
órgãos do Poder Judiciário aos pedidos de 
informação sobre a LAI.

A investigação integra a 3ª Edição da 
série Justiça Pesquisa que, nessa edição, 
contratará seis pesquisas que terão dura-
ção de até nove meses para identificar as 
propostas de ações para melhorar o de-
sempenho do Poder Judiciário nos cam-
pos temáticos escolhidos.

Podem participar instituições de ensi-
no superior e aquelas que desenvolvam 
atividades de ensino ou de pesquisa, des-
de que não tenham fins lucrativos.

Decreto dispensa reconhecimento 
de firma em órgãos federais

O reconhecimento de firma de do-
cumentos a serem entregues em órgãos 
públicos federais só será necessário se 
houver dúvida quanto à autenticidade ou 
previsão legal das informações. A medi-
da foi oficializada nesta terça-feira (18/7) 
pelo Decreto 9.094/2017, publicado no 
Diário Oficial da União.

“Exceto se existir dúvida 
fundada quanto à autenticida-
de ou previsão legal, fica dis-
pensado o reconhecimento de 
firma e a autenticação de cópia 
dos documentos expedidos no 
País e destinados a fazer prova 
junto a órgãos e entidades do 
Poder Executivo federal”, prevê 
o dispositivo em seu artigo 9º.

Outra mudança é que a apre-
sentação de documentos poderá 
ser feita por meio de cópia au-
tenticada não sendo necessária 

a conferência com o original.

A autenticação de cópia de documen-
tos, especifica a norma, poderá ser feita 
pelo próprio servidor público que receber 
a documentação, a partir do documento 
original. Em caso de falsificação de infor-
mações, serão adotadas medidas admi-
nistrativas, civis e penais.
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Juiz federal César 
Cintra recebe Medalha 
Mérito Santos Dumont

O desembargador federal do TRF1 Ja-
mil de Jesus Oliveira, o juiz federal da 2ª 
Vara desta Seccional e convocado, César 
Fonseca, e também o secretário-geral do 
CJF, juiz federal Cleberson José Rocha, da 
Seção Judiciária do DF, foram agraciados 
na última quinta-feira, 20 de julho, com a 
Medalha Mérito Santos Dumont.

A honraria se destina a premiar perso-
nalidades civis e militares, brasileiras ou 
estrangeiras, que tenham prestado desta-
cados serviços à Força Aérea Brasileira e 
aqueles que, por suas qualidades ou valor 
em relação à Aeronáutica, forem julgados 
merecedores dessa homenagem.

Criada em 1956 em comemoração ao 
cinquentenário do voo do 14-Bis, a meda-
lha homenageia Alberto Santos Dumont, 
nascido em 20 de julho de 1873, consi-
derado o Pai da Aviação.

Dirigentes do Sindjufe-
BA são recebidos pela 

Diretoria do TRF1
O diretor-geral do TRF1, Carlos Frede-

rico Maia Bezerra, recebeu em seu gabi-
nete representantes de sindicatos dos ser-
vidores do Poder Judiciário para tratar de 
assuntos relevantes para a categoria. 

Entre os participantes do encontro 
estavam os servidores dirigentes Denise 
Carneiro e Lourival Matos, do Sindicato 
dos Trabalhadores do Poder Judiciário Fe-
deral da Bahia, que solicitou o encontro. 

O principal ponto da pauta foi a deci-
são do Pro-Social de suspender a utiliza-
ção do plano da Unimed nas capitais dos 
Estados que integram a Primeira Região. 

De acordo com Carlos Frederico, a de-
cisão está sendo aplicada, primeiramen-
te, no Distrito Federal, e, a partir do mês 
de setembro, na capital baiana, Salvador, 
onde a assistência oferecida pelo creden-
ciamento direto e o Saúde Caixa conta 
com ampla rede de atendimento. "Nas 
demais capitais está sendo realizado le-
vantamento detalhado de toda a rede de 
assistência e só será suspensa a Unimed 
quando houver a certeza de que o cre-
denciamento direto e o Saúde Caixa res-
palde o credenciado suspenso", afirmou. 

O diretor-geral frisou, ainda, a impor-
tância de se ampliar o leque de creden-
ciados diretos pelas Seções de Benefícios 
Sociais, destacando que a medida adota-
da é necessária frente ao cenário de dese-
quilíbrio financeiro vivido pelo País, com 
tendência de agravamento.

Na reunião, os sindicalistas sugeriram 
a adoção de critério misto de contribui-
ção, combinando faixa etária e faixa de 
remuneração como forma de amenizar 
a situação daqueles servidores com me-
nores vencimentos. Outra sugestão foi a 
ampliação do número de representantes 
dos servidores no Conselho Deliberativo 
do Pro-Social.                     Fonte: TRF1


