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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes   
Hoje: Thaine Rodrigues da Silva (Gua-
nambi), Clarissa Gomes Tenório Aci-
lo (Alagoinhas) e Bianca Boaventura 
de Oliveira Lacerda (Vitória da Con-
quista). Amanhã: Allan Emmanuel 
da Silva Ribeiro (Feira de Santana), 
Marlene Pinho de Oliveira (7ª Vara), 
Diego Viera Lima (Paulo Afonso), Jor-
ge Pereira de Araújo Filho (Jequié) e 
Mércia Fernanda dos Santos. Sexta-
feira: Dayse Santiago da Silva Cardo-
so (Campo Formoso), Jair Lima Lopes 
de Vasconcelos (Juazeiro), Júlio José 
Curcio Rodrigues (22ª Vara) e Larissa 
Lopes Sacramento Fonseca (5ª Vara).

 Parabéns!!!
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TRF1 cumpre Meta 3 do CNJ
tornando  informações processuais
acessíveis e atualizadas na internet
O Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, por meio da Secretaria de Tec-
nologia da Informação, tornou acessíveis 
as informações processuais na internet, 
bem como manteve os andamentos pro-
cessuais atualizados nos portais da rede 
mundial de computadores. Dessa forma, 
cumpriu a Meta 3, que integra o conjunto 
das Metas Nacionais do Poder Judiciário 
para 2012, estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Encontro discutirá 
planejamento do 
Poder Judiciário 

O CNJ realizará o I Encontro de Traba-
lho para Revisão do Planejamento Estra-
tégico para o Judiciário nos dias 13 e 14 
de junho, em Brasília. 

O objetivo da reunião é dar início à 
elaboração do Planejamento Estratégico 
do Judiciário para 2015 a 2019. O even-
to terá participação dos responsáveis pe-
las áreas de Gestão Estratégica de cada 
tribunal e dos gestores das metas nacio-
nais firmadas para o Poder Judiciário. 

Durante o encontro, será apresentado 
o plano de trabalho e serão definidas a 
estrutura e as competências dos comitês 
e subcomitês, além das principais ativi-
dades necessárias à elaboração do Pla-
nejamento Estratégico.

As inscrições podem ser feitas até 6 
de junho no portal do CNJ, www.cnj.jus.
br. Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (61) 2326-4727.

Seção Judiciária 
promove palestra

sobre trabalho escravo
A Seção de Apoio à UniCorp (Seuni) 

informa que a Seção Judiciária da Bahia 
promove hoje, quarta-feira, 29/05, das 
14h às 16h, a palestra “Trabalho Escravo 
na Contemporaneidade”, ministrada pela 
auditora fiscal do Ministério do Trabalho 
e Emprego, Jeane Sales.

O evento será transmitido por video-
conferência para toda a Primeira Região. 

O Conselho da Justiça Federal apro-
vou alteração da Resolução n. 141, de 
28 de fevereiro de 2011, que regulamen-
ta a averbação de tempo de serviço dos 
servidores do Conselho e da Justiça Fe-
deral de primeiro e segundo graus. 

Averbação é o reconhecimento do 
tempo de serviço prestado pelo servidor, 
mediante assentamento em documento 
hábil. Dentre os dispositivos alterados, 
destaca-se o de que o servidor que teve 
exercício em entidade da Administração 
Pública federal indireta na condição de 
celetista deverá apresentar, para averba-
ção para fins de aposentadoria e dispo-
nibilidade, certidão de tempo de contri-
buição expedida pelo INSS e, para outros 
efeitos, certidão ou declaração do tempo 
de efetivo exercício emitida pelo órgão 
ou entidade em que prestou serviço. Fo-
ram alterados dispositivos que tratam do 

Credenciamento
de corretores

para alienação
Encontra-se no site desta Secional o 

Edital para Credenciamento de corretores 
para alienação por iniciativa particular.

Os interessados podem seguir o cami-
nho: http://portal.trf1.jus.br/sjba/comuni 
cacao-social/imprensa/avisos/credencia-
mento-de-corretores-paran-alienacao-
por-iniciativa-particular.htm

O mesmo edital também foi publicado 
no Boletim Interno Informativo n. 91, de 
21 de maio de 2013, página 01.

Inspeção anual
da 18ª Vara prorrogada 

até 31 de maio

CJF altera regulamento
de averbação de tempo de serviço

tempo de serviço prestado como aluno 
aprendiz e daquele decorrente de renún-
cia de aposentadoria.

Outra alteração diz respeito à apre-
sentação de certidão para fins de reco-
nhecimento de vantagem pessoal nomi-
nalmente identificada (VPNI) decorrente 
de incorporação de quintos ou décimos. 
Além disso, o desembargador Mário Cé-
sar Ribeiro acrescentou em seu voto-vis-
ta a nova redação do parágrafo 3º artigo 
6º, no qual se considera apenas o ano 
de 365 dias na apuração do tempo de 
serviço feita em dias existentes entre as 
datas inicial e final de cada período, con-
vertidos em anos. Estabelece-se ainda 

que, na existência de concomitância en-
tre os tempos de serviço prestado, será 
considerado o tempo mais benéfico para 
o servidor.

O art. 8º, que elenca as normas a se-
rem observadas na apuração do tempo 
de serviço, para fins de aposentadoria, 
disponibilidade, gratificação adicional, 
licença-prêmio por assiduidade e para 
efeito de licença para capacitação, sofreu 
várias alterações em seus incisos. Assim 
como os anexos da Resolução, que trazem 
as naturezas jurídicas, entidades, funda-
mentações legais e espécies de tempos a 
serem averbados, foram igualmente mo-
dificados pela proposta aprovada.

Além disso, o CNJ reconheceu que foi 
postado, na rede mundial de computa-
dores, o conteúdo das decisões de todos 
os processos, com exceção daqueles que 
correm em segredo de Justiça (Portaria/
Presi/Cenag 266, de 20/07/12). 

O cumprimento da Meta 3 garante 
aos jurisdicionados, principalmente, a 
melhoria do acesso aos atos da primeira 
instância, aproximando a Justiça Federal 
da 1ª Região dos cidadãos.

Cópia da declaração 
de IR deve ser entregue 

até sexta-feira
Servidores ocupantes de cargos efeti-

vos, cargos em comissão e funções co-
missionadas devem entregar cópia da de-
claração de Imposto de Renda (exercício 
2012/2013), por meio eletrônico (via SA-
RH–ORACLE) ou me diante autorização de 
acesso aos dados de bens e rendas (http://
portal.trf1.jus.br/intranet/servicos/formu-
larios/, Sistema 3 – Recursos Humanos), 
até esta sexta-feira, dia 31 de maio.

A concessão da autorização dispensará 
o servidor da entrega anual da declaração 
de bens e renda pelo tempo que o referido 
servidor ocupar o cargo.


