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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PCTT: 66.300.03 

CIRCULARIPRESI 600-03.9 DE~o DE FEVEREIRO DE 2008. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DIRETORES DO FORO DAS SEÇÕES 
JUDICIÁRIAS E DIRETORES DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA PRIMEIRA 
REGIÃO 

Encaminho a Vossas Excelências, para fins de conhecimento e 

providências, cópias das Portarias abaixo relacionadas: 

./ PORTARINPRESI 600-025 de 08/02/2008 - Implanta e torna 

obrigatório o uso do Sistema Virtual de Autorização de Viagens a 

Serviço- e-AVS; e 

./ PORTARINPRESI 600-26 de 08/02/2008 - Implanta o sistema de 

entrega de cópias da Declaração do Imposto de Renda Pessoa 

Física (DIRPF) por meio eletrônico na Primeira Região. 

Atenciosamente, 

Desembargadora Feder 
P~ sidente 

SAU/SUL, quadra 2, bloco K - Sede li - 7° andar - CEP 70070-900 - Telefone: 3314.5459 - Fax: 3226-6431 - diges@trf1 .gov.br -
www.trf1.gov. br 
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10.100.02 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PORTARIAIPRESI 600-025 DE 8 DE FEVEREIRO DE 2008. 

Implanta e toma obrigatório o uso do Sistema Virtual 
de Autorização de Viagens a Serviço - e-AVS. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIQNAL FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 22, X, do Regimento kltemo, e tendo 

em vista o constante nos autos do Processo Adm.inistrativo 6.644/2007-:- TRF1, 
~· 

CONSIDERANDO: 

a) a Instrução Normativa 14-11 - Víagens a Serviço, que tem por finalidade 

disciplinar os procedimentos relativos à indenização de despesas de viagens a serviço, no 

território nacional, bem como estabelecer critérios e noonas para seu adiantamento e 
prestação de contas; 

b) o melhor gerenciamento administrativo da concessão de diárias e da 
prestação de contas das viagens a serviço; 

c) a possibilidade de automatizar os procedimentos, eliminando-se grande 

volume de papel e reduzindo-se o fluxo de encaminhamento de documentos, 

RESOLVE: 

I - IMPLANTAR a primeira fase do Sistema Virtual de Autorização de 

Viagens a Serviço - e-AVS, compreendendo os módulos de requisição, autorização, 
pagamento e prestação de contas de viagens a serviço, de uso obrigatório, no âmbito do 
Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 

11 - DETERMINAR à Secretaria do Tribunal, por meio da Secretaria de 

Te.cnologja da Informação- SECIN, a adoção de providências para a implantação: 

a) da segunda fase do sistema e-AVS, compreendendo--o módulo auditoria, 
-· -- ·oo âffiblto ·oo=rnbunal; -

b) do sistema e-AVS nas Seções e Subseções Judiciárias da Primeira 

Região. 

1111- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

=============~.::=..:.:==· :..::_- · .J0.Jtes3!!· ;eemhargadora Fed,~""-"=' ... '""''""""""",_ 
. residente 
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10.100.02 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PORTARIAIPRESI 600-026 DE 8 DE FEVEREIRO DE 2008. 

Implanta o sistema de entrega de cópias da 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF) por meio-eletrônico na Primeira Região. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1• REGIÃO, no 

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 

10.834/2007 - TRF1, 

CONSIDERANDO: 

a) a necessidade de se expedir instruções para regulamentar a entrega 

da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) por servidores ocupantes 

de cargos em comissão e funções comissionadas na Justiça Federal da 1 a Região; 

b) a política de modernização dos processos na área de gestão de pessoas, 

com a eliminação do excesso de papéis constantes dos arquivos funcionais e o aumento 

da segurança da infonnação para os servidores; 

c) a necessidade de desburocratizar o processo de apresentação da 

declaração do IRPF, exigido no art. 13 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei 

8.730, de 10 de novembro de 1993, para torná-lo mais eficiente, econômico e racional; 

d) que o Sistema de Recursos Humanos (SARH), desenvolvido por este 

Tribunal, .dispõe de rotina própria para o recebimento on-line da declaração anual do 

imposto; 

e) que o gerenciamento eletrônico da declaração de IRPF dispõe de 

mecanismos de segurança de acesso superiores ao controle de cópias em papel; 

f) que em 18 de setembro de 2007 ocorreu a unificação do Sistema de 

Recursos Humanos (SARH), na plataforma Oracle/Report em toda a 18 Região; 

g) que no ano de 2007, em caráter experimental, já houve a entrega de 

declaração do IRPF por meio eletrônico neste TRF e em algumas Seções Judiciárias, 

RESOLVE: 

Art. 1° A partir do exercício financeiro de 2008, ano base de 2007, a entrega 

de cópias da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) por servidora 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO 

ocupantes de cargo em comissão ou no exercício de função comissionada dar-se-á por 

meio eletrônico, na forma estabelecida nas rotinas existentes no Sistema de Recursos 

Humanos da 1 a Região (SARH). 

Parágrafo único. Excetuam-se ao disposto no caput os casos em que o 

Regulamento do Imposto .de Renda Pessoa Física admita a entrega por meio que 

impossibilite sua gravação, ficando o servidor autorizado a entregar cópia em papel da 

declaração nas dependências da Secretaria de Recursos Humanos. 

Art. 2° A obrigatoriedade a que se refere o artigo anterior estende-se 

também ao exercício de cargo em comissão ou ao exercício de função comissionada na 

condição de substituto. 

Art. 3° A obrigação de que trata o art. 1° aplica-se, também, no momento da 

posse e exercício e na data em que o agente público deixar o cargo efetivo ou a função 

comissionada com desligamento do quadro de pessoal do TRF ou da Justiça Federal de 

1° Grau. 

Art. 4° A gestão dos dados fornecidos pelo servidor será da Divisão de 

Cadastro de Pessoal, neste Tribunal, e do Núcleo de Recursos Humanos ou Seção de 

Cadastro de Pessoal, nas Seções Judiciárias, a quem competirá a concessão de 

autorizações para o acesso aos dados pelos órgãos que, por força de suas atribuições, 

necessitem consultá-los. 

Parágrafo único. Todos os acessos ao banco ·de dados deverão ser 

registrados pela Secretaria de Tecnologia da lnfonnação (SECIN), inclusive o comando 

de "imprimir". Os registros de acesso, que conterão nome, matrícula, hora, datas e outros 

dados julgados necessários, ficarão disponíveis para consulta e expedição de certidão, 

quando requisitada. 

Art. 5° O servidor, por meio de sua senha de acesso aos "Sistemas do TRF" 

ou "Sistemas das Seções Judiciárias", poderá consultar e imprimir os dados constantes 

dos registros de sua declaração. Essa cópia, todavia, somente será válida para uso no 

âmbito da Justiça Federal da 18 Região. 

Art. 6° O sigilo das informações patrimoniais deverá ser preservado por 

todos que tenham acesso às Declarações, inclusive servidores dos serviços de pessoal e 

dos órgãos de controle, ficando sujeitos os infratores, em caso de violação, às sanções ;; ~

penal, civil e administrativa previstas em lei. 'J 
Art. 1• A entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPFy'' 

de forma diversa à prevista nesta Portaria deverá ser solicitada ao Diretor do Foro, 1s 
TRF· 1' REGIÁOIIMP.15-02-04 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO 

Seccionais, e ao Diretor-Geral, no Tribunal, por meio de requerimento no qual o servidor 

elencará as razões para a não-entrega por meio eletrônico. 

TRF-1' REGIÁOI1MP.15-02-o4 

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na çiatad~ sua publicação. 
'-.__ ---., 

Desembargadora Federal AS~ MA<i"A.LHÃES 
Presid~nte 

I 
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