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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Maria Dantas (18ª Vara), 

Antonia Martins (CS Gestão) e  Darwin 
Rocha Neto (24ª Vara). Amanhã: Eliza-
bete Regina Dias (14ª Vara), Maria Rita 
de Souza Alcântara (15ª Vara), Zaca-
rias Vitorino de Oliveira Filho (NUCOI), 
Adherbal Genaro Gomes Neto (20ª Vara) 
e Tayná Moraes (ASSERJUF). Parabéns!

Recadastramento 
dos beneficiários 

do auxílio-saúde 2017
O Núcleo de Recursos Humanos infor-

ma aos magistrados e servidores beneficiá-
rios do auxílio-saúde que, em cumprimento 
ao artigo 47 da Resolução 200/2012 – 
CJF, da necessidade de se recadastrarem 
para continuidade de recebimento do refe-
rido auxílio.

 Para tanto, deverá ser encaminhado ao 
NUCRE, por meio do SEI, até o dia 28/04, 
comprovante de pagamento do plano de 
saúde correspondente aos meses pagos 
neste ano (janeiro e fevereiro), inclusi-
ve dos respectivos dependentes, ficando 
dispensados da apresentação mensal dos 
comprovantes, salvo por ocasião do próxi-
mo recadastramento. 

Os comprovantes deverão constar va-
lor per capita no caso de beneficiários que 
possuem dependentes.

Deverá o beneficiário comunicar, de 
imediato, ao NUCRE, qualquer mudança 
no plano de saúde que implique alteração 
de valor ou cancelamento do benefício (Art. 
47, § 2º da Res.200/2012).

Funpresp-Jud 
lança manual de 

preenchimento de IR
A Funpresp-Jud lança manual que au-

xiliará os participantes a preencherem as 
informações de contribuições para a Fun-
dação no programa de Declaração de Im-
posto de Renda da Receita Federal 2017.

O Manual de Preenchimento de Imposto 
de Renda foi atualizado com todas as novas 
funcionalidades do programa deste ano.

O objetivo do material é explicar aos 
participantes o “passo a passo” do preen-
chimento das contribuições do participante 
e do órgão patrocinador, facilitando o pro-
cesso de declaração do contribuinte.

Conheça o Manual em www.funpres-
pjud.com.br/funpresp-jud-lanca-manual-
-de-preenchimento-de-imposto-de-renda-
-para-participantes/

Recesso forense não 
deve impedir petição 
eletrônica, diz CNJ

Os tribunais não podem impedir que 
advogados protocolem petições eletronica-
mente em processos durante o recesso fo-
rense, período que vai de 20 de dezembro 
a 20 de janeiro. Esse foi o entendimento 
reforçado pelo CNJ, de forma unânime.

Advogados alegavam que, durante o 
último recesso forense, entre dezembro 
de 2016 e janeiro de 2017, o serviço de 
protocolar petições pelo Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) foi suspenso nos Tribu-
nais de Justiça da Bahia, Rio de Janeiro 
e Paraná e que havia no site dos tribunais 
um aviso de “funcionalidade bloqueada”. 
A interrupção se deu por normas internas 
dos tribunais.

O conselheiro do CNJ Norberto Cam-
pelo entendeu que, embora a suspensão 
dos prazos no período compreendido entre 
20/12 e 20/1 represente importante con-
quista dos profissionais da advocacia no 
Novo CPC, certamente não poderá trazer 
embaraços ao exercício da atividade aos 
advogados que necessitem fazer petições 
nesse período. 

A presidente do CNJ e do Supremo, 
ministra Carmem Lúcia, sugeriu que, de-
vido à jurisprudência já formada, o CNJ 
deixe registrado esse entendimento em 
seu Portal, 30 dias antes do recesso. 

Fonte: CNJ

A Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa, que conta com 28 mulheres entre servi-
doras, estagiárias, prestadoras de serviço e terceirizadas, celebrou o Dia Internacional da 
Mulher com a distribuição de rosas, chocolates e sabonetes. 

Foi a homenagem da Subseção a todas as mulheres que ali trabalham com tanta dis-
posição, responsabilidade e presteza, visando a melhor prestação jurisdicional para parte 
da população do oeste baiano.

Em Salvador, os sete servidores da DIREF, SECAD e NUASG (primeira foto abaixo) ofe-
receram um lanche, com torta de chocolate, salgados e doces para as oito mulheres com 
quem trabalham na Área Administrativa, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Pro-Social esclarece 
sobre dependentes 

na DIRPF/2017
Considerando o início do prazo para De-

claração de Imposto de Renda à Receita Fe-
deral (DIRPF), o Pro-Social alerta aos seus 
beneficiários titulares quanto à necessidade 
de entrega de cópia da página da DIRPF 
referente aos dependentes no Setor de Be-
nefícios Sociais/SEBES, para quem possui 
beneficiários nas categorias de dependência 
abaixo destacadas, conforme determina o 
art. 5º do seu Regulamento Geral:

1 -  Filho(a) e/ou enteado(a) maior de 
21 anos  até 24 anos -  declaração de im-
posto de renda do pai ou da mãe na qual 
o(a) filho(a) conste como dependente.

2 – Menor sob guarda ou tutela - decla-
ração de imposto de renda do beneficiário 
titular, cônjuge ou companheiro(a) na qual 
conste o dependente.

3 – Pais/padrastos/Mães/madrastas 
- declaração de imposto de renda do be-
neficiário titular para verificação de depen-
dência econômica ou dos próprios pais/
padrastos/mães/madrastas, sendo que na 
falta dos documentos previstos neste item, 
apresentação de justificação judicial que 
comprove a dependência em relação ao 
beneficiário.

O beneficiário titular deve encaminhar 
a cópia da DIRPF/2017 através do siste-
ma SEI, para o Setor de Benefícios Sociais, 
anexando o documento digitalizado no for-
mato PDF. Esclarecimentos adicionais po-
derão ser obtidos no ramal 9133

O juiz federal da 12ª Vara Saulo José 
Casali Bahia representou a Ajufe em au-
diência pública realizada na Assembleia 
Legislativa da Bahia nesta segunda-feira, 
13/3, para debater a Reforma Política.

Com a presença do presidente e relator 
da Comissão Especial da Reforma Política 
da Câmara dos Deputados, Lúcio Vieira 
Lima e Vicente Cândido, respectivamente, 
o evento contou ainda com a presença do 
representante da OAB-BA, Maurício Vas-
concelos. 

Para o juiz federal Saulo José Casali, a 
reforma política junto com a reforma tribu-
tária, são as mais complicadas para serem 
implementadas. Isso porque, na avaliação 
do juiz, que também é professor de Direito 
Constitucional da Ufba, a reforma política 
mexe com o status quo dos atuais repre-
sentantes. 

Juiz federal Saulo Casali representa 
AJUFE em Audiência Pública 

sobre Reforma Política 
O melhor, defendeu, seria a 

criação de uma assembleia cons-
tituinte exclusiva só para tratar da 
reforma política, mas reconhece 
a dificuldade para isso aconteça. 
“As mudanças feitas nos últimos 
anos foram muito pontuais e vol-
tadas para os interesses dos atu-
ais parlamentares”, lamentou. 

Na avaliação de Casali, há 
um grande tema ausente na re-
forma política: o parlamentaris-

mo, sistema político de quase 100 demo-
cracias do planeta. O problema, diz, é que 
o DNA da Constituição dos EUA está na 
vida pública brasileira que segue o “para-
digma americano do presidencialismo”. 
Ele lembrou ainda que o presidencialismo, 
além do EUA, só é adotados pelos países 
latino americanos, da África Equatorial e 
mais seis países  no mundo.

Entre os pontos sugeridos pelo magis-
trado estavam a federalização dos TREs, o 
fim do foro privilegiado e os mandatos para 
ministros do STF. Foram debatidos ainda 
o voto distrital misto, o voto obrigatório, o 
financiamento público das campanhas, o 
fim das coligações, as cláusulas de barrei-
ra, as federações partidárias, a antecipação 
do calendário eleitoral, os riscos da lista fe-
chada, além de outros temas.

Fonte: ALBA 

Mais comemorações
pelo Dia Internacional da Mulher


