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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Marcelo Brega Pessoa (Juazei-
ro), Mônica Souza Silva (Alagoinhas) 
e Luis José dos Santos (Express Cle-
an). Amanhã: Adriana de Freitas 
Abbehusen (NUCRE), Filipe Aquino 
Pessoa de Oliveira (Feira de Santa-
na), Nefertiti Fialho da Costa Andra-
de (1ª Vara) e Marcela Bastos Bar-
balho Nogueira (NUCJU).Parabéns!!!

Edição n. 178
 TRF1 elege novos dirigentes para o 

biênio 2014/2016;  Formada lista trí-
plice para escolha do novo membro do Tri-
bunal;  Seção Judiciária de Rondônia 
ganha mais uma vara federal e turma re-
cursal;  Instalação da 2ª Vara de Itabuna 
 Instalação da 2ª Vara de Feira de Santa-
na, que ganhou sede própria.  Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

97% dos tribunais 
cumprem resolução 

da Ficha Limpa 
A determinação do CNJ que veda nome-

ação, para cargos em comissão, das pesso-
as condenadas por atos de improbidade ad-
ministrativa ou passível de inelegibilidade, 
foi atendida por 86 órgãos do Judiciário. É 
o que revela levantamento sobre a aplicação 
da Resolução 156 (Resolução da Ficha Lim-
pa). O texto resultou na dispensa, em todo 
o País, de 21 servidores que ocupavam fun-
ção comissionada e na exoneração de outros 
19 nomeados para cargos em comissão. 

A resolução proíbe designação para 
função de confiança ou nomeação para 
cargo em comissão, incluídos os de natu-
reza especial, de condenados por decisão 
transitada em julgado ou proferida por ór-
gão jurisdicional, nos casos de improbida-
de administrativa ou de crimes contra a 
administração pública, hediondos, prati-
cados por organização criminosas, eleito-
rais ou que resultaram na perda do cargo 
ou emprego público, entre outros. 

O percentual de cumprimento do ato 
pelos órgãos do Judiciário, foi de 97%. 
Uma das questões feitas às cortes, para 
aferir o cumprimento da resolução, foi se 
as funções de confiança ou se os cargos 
em comissão estão ocupados por pessoas 
que não tenham sido condenadas por meio 
de decisão com trânsito em julgado ou 
proferida por órgão jurisdicional colegiado. 
Outra foi se os empregados de empresas 
contratadas à disposição dos tribunais para 
o exercício de funções de chefia, também 
não teriam sido condenados. A terceira 
questão era se o tribunal havia verificado a 
veracidade da declaração dos funcionários, 
mediante a exigência e análise de certidões 
negativas quanto aos atos e crimes elenca-
dos no ato normativo. 

O penúltimo critério indagava se os tri-
bunais recadastraram os servidores nome-
ados após o recebimento dos documentos. 
E o último perguntava se as cortes exone-
raram os ocupantes de cargos comissiona-
dos ou de confiança que não atendiam aos 
requisitos da resolução. 

ASSERJUF convida para comemoração 
pelo Dia Internacional da Mulher

A ASSERJUF convida magistrados, servidores, estagiários e terceirizados para a ho-
menagem que será feita hoje, às copeiras que trabalharam conosco durante vários anos 
e não foram aproveitadas quando houve a mudança na empresa terceirizada que presta 
serviços à Justiça Federal.

O evento acontecerá às 15h, pontualmente, no Auditório Ministro Dias Trindade com 
abertura do Grupo de Canto Cantarolando que se apresentará em homenagem às mulheres. 

Além disso, serão apre-
sentadas técnicas de defesa 
pessoal e outros procedimen-
tos para combater uma ação 
violenta com os palestrantes 
Celina de Almeida, oordena-
dora do Centro de Referência 
de Atendimento à Mulher Lo-
reta Valadares e  Renato Cos-
ta, instrutor de defesa pesso-
al para mulheres do mesmo 
instituto.

Ao final, serão oferecidos 
brindes e lanche para os par-
ticipantes.

UniCorp abre inscrição 
para dois novos cursos

Dois novos cursos virtuais estão sendo 
oferecidos pela UniCorp: Direito Processual 
Civil e Direito Administrativo III.

Ambos estão com inscrições abertas até 
12/03 no portal do TRF1 e serão ofereci-
dos na modalidade virtual com tutoria e 
cargas horárias de 20h.

Os dois cursos serão realizados de 
26/03 a 05/05. O primeiro têm 10 vagas 
para nossa Seção Judiciária.

Não será permitida a inscrição em mais 
de um curso simultaneamente e está veda-
da a participação de servidores em férias 
ou usufruindo alguma licença em período 
coincidente com a realização do curso.

O servidor que desistir de participar de 
evento de capacitação, sem a devida justi-
ficativa junto à área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos ou sem a  apresentação 
de atestado médico homologado, terá veda-
da a participação em outro evento durante o 
transcorrer de um ano da interrupção.

O NUCRE/SEPAG informa aos servido-
res e magistrados que os informes de rendi-
mentos ano-base 2013 para a declaração 
anual do Imposto de Renda 2014 estão 
disponíveis no site da Seção Judiciária da 
Bahia. Para imprimi-los o servidor/magis-
trado deverá acessar a intranet e: 1. clicar 
em servidor; 2. Clicar em serviços; 3. Cli-
car em Imposto de renda – DIRF.

Informes de rendimentos 
para Imposto de Renda 

Será aberta caixa de seleção onde o 
servidor/magistrado deve entrar com a 
identificação (nome e senha iguais as do 
Oracle, e selecionar banco de dados da 
Bahia. Esses passos levam a um quadro 
com todas as informações de rendimentos 
dos últimos anos. O servidor deverá clicar 
em DIPAG 2013 e PROSOCIAL 2013 para 
imprimi-los.”

Restauração de 
arquivos do “W”

O NUTEC informa que o TRF1 restau-
rou arquivos da Pasta W com data de 27/2. 
Alguns volume de dados podem estar de-
satualizados por terem sofrido alteração 
após essa data. Arquivos não encontrados 
pelos servidores poderão ser recuperados 
mediante pedido por e-sosti, informando 
nomes das pastas e dos arquivos e os ca-
minhos para eles. 

O Pro-Social alerta seus beneficiários 
para que estejam atentos às alterações em 
seu Regulamento Geral, em vigor desde a 
publicação da Resolução Presi/Secbe 31 
de 18/12/2013 (1º/01/2014), em virtu-
de de proximidade do final de prazo para 
isenção de carências de algumas situações 
específicas, conforme abaixo:

Servidor empossado – Prazo de 90 
dias, a contar da posse, para solicitar sua 
inscrição e a de seus dependentes, sem a 
incidência de carências; devendo ser ob-
servadas, a partir de tal prazo, as carên-
cias mencionadas no caput do artigo 7º e 
seus incisos.

Pro-Social alerta para prazos de inclusão
de beneficiários, sem incidência de carências

Dependentes já existentes e ainda não 
inscritos no Pro-Social - Prazo de até 90 
dias, para solicitar a inscrição de seus de-
pendentes, sem cumprimento de carência, 
a contar da publicação da Resolução Presi/
Secbe 31 de 18/12/2013 (1º/01/2014), 
devendo ser observadas, a partir de tal pra-
zo, as carências mencionadas no caput do 
artigo 7º e seus incisos.

Novos dependentes - Prazo de até 30 
dias para serem incluídos, sem o cumpri-
mento das carências, contados a partir 
da data do fato gerador (certidão de nas-
cimento, de casamento e das posteriores 
averbações de separação ou divórcio), de-
vendo ser observadas, a partir de tal pra-
zo, as carências mencionadas no caput do 
artigo 7º e seus incisos.
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