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Aniversariantes
Hoje: Renato Neves Leite Junior 
(Itabuna), Luciano Ribeiro de Jesus 
(Feira de Santana), Fabrício Melo 
dos Santos (Barreiras), Beatriz da 
Silva Calmon de Morais (9ª Vara) e 
Érica Renata dos Santos Lima Mace-
do (Turma Recursal). Amanhã: Re-
nata de Oliveira Perdiz Buttenben-
der (Ilhéus), Ayme Ribeiro de Freitas 
(NUCOM), Rodrigo Barros Marinho 
(Itabuna) e Saturnino Sacramento 
(CS Gestão & Serviço).
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 Funpresp-Jud divulga informações 
sobre seguro adicional

A Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário (Funpresp-Jud) dispo-
nibiliza, em seu site, a tabela de preços 
padrão do seguro que será oferecido aos 
participantes do Plano JusMP-Prev com 
os valores dos prêmios para cada uma 
das coberturas (invalidez e morte) segre-
gada por idade do segurado.

Na tabela, o valor referencial de ca-
pital segurado por idade do participante 
é de R$100.000,00. Porém, esse nú-
mero pode variar de acordo com o caso. 
Para saber o valor do prêmio, o segu-
rado deve aplicar a proporção do valor 
escolhido sobre o capital padrão nos va-
lores do prêmio.

Por exemplo, um participante de 34 
anos de idade que deseja contratar um 
seguro de R$400.000,00 para cobertu-
ra apenas de invalidez pagará um prê-
mio no valor de R$14,36, e caso queira 
contratar também a cobertura por mor-
te, no montante de R$800.000,00, pa-
gará um prêmio no valor de R$33,12. 
Será descontado do seu contracheque o 
valor de R$47,48 referente a esse segu-
ro adicional.

Após o início das operações do se-
guro, a solicitação de adesão será rea-
lizada diretamente com o órgão a que o 
participante está vinculado mediante ao 

preenchimento de formulário específico, 
que será direcionado para análise da 
seguradora. Posteriormente ao aceite, o 
patrocinador será comunicado para que 
seja descontada, em folha, a contribui-
ção adicional de risco.

Em caso de sinistro, o valor da in-
denização contratada será depositado 
em reserva acumulada suplementar em 
nome do participante para fins de paga-
mento do benefício ao participante ou 
opção por um dos institutos conforme 
regras dispostas no Regulamento do 
Plano JusMP-Prev.

A equipe da Fundação tem trabalhado 
em conjunto com a seguradora Icatu no 
processo de operacionalização do segu-
ro, inclusive na confecção de manuais, 
simuladores e vídeo para que o partici-
pante e os representantes Funpresp-Jud 
tenham todas as informações necessá-
rias para a contratação do seguro.

Em breve, serão divulgadas novas 
informações aos participantes e repre-
sentantes Funpresp-Jud, sendo que o 
lançamento do seguro está previsto para 
o dia 1º de julho de 2019. A Fundação 
ainda não liberou as informações e não 
há nenhum representante da Icatu ou de 
qualquer outra instituição autorizada a 
repassar informações sobre o seguro.

Fonte: Funpresp-Jud

Seção Judiciária da Bahia realiza entrega de 
certificados do Selo Estratégia em Ação 2018

Na última quinta-feira (13), o diretor 
do Foro da Seção Judiciária da Bahia, juiz 
federal Dirley da Cunha Júnior, acompa-
nhado do vice-diretor do Foro, juiz federal 
Fábio Moreira Ramiro, realizaram a en-
trega dos certificados do Selo Estratégia 
em Ação 2018.

A cerimônia, realizada no Auditório 
Ministro Dias Trindade da Seccional, 
contou com a presença de magistrados 
e servidores das diversas unidades que 
foram agraciadas com o selo que, des-
de 2016, reconhece a excelência do 
trabalho do 1º grau da Justiça Federal 
da 1ª Região e incentiva o cumprimento 
de metas judiciais estabelecidas anual-
mente pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ).

Em breve discurso, o diretor do Foro 
agradeceu a presença de todos e ressal-
tou que este foi o ano de maior destaque 
da Seção Judiciária da Bahia, desde a 
criação do selo, e revela um trabalho 
incansável e permanente da Seccional, 
dos seus juízes, servidores e colabora-
dores, na efetividade e na qualidade da 
prestação jurisdicional.

Em todo TRF1, 268 varas foram pre-
miadas, sendo 113 com o Selo Diaman-
te, 101 com o Ouro, 26 com o Prata e 
28 com o Bronze. A lista completa com 
as unidades vencedoras pode ser aces-
sada na Decisão Presi 7832787 ou, 
ainda, no processo SEI nº 0004081-
19.2019.4.01.8000.

Na Seção Judiciária da Bahia, o Selo 
Diamante foi conquistado pela 5ª Vara; 
8ª Vara; 15ª Vara; 16ª Vara; 18ª Vara; 
20ª Vara; 24ª Vara; 2ª e 3ª Relatoria da 
1ª Turma Recursal; 1ª Relatoria da 2ª 
Turma Recursal; 2ª Relatoria da 3ª Tur-
ma Recursal; e 1ª, 2ª e 3ª Relatoria da 
4ª Turma Recursal. Ao todo, foram 14 
selos na categoria Diamante para as uni-
dades da Seccional baiana, o dobro de 
selos da mesma categoria conquistados 
no ano passado.

Já na categoria Ouro, as unidades que 
conquistaram o selo foram: 4ª Vara; 6ª 
Vara; 11ª Vara; 19ª Vara; 1ª Relatoria da 
1ª Turma Recursal; 2ª e 3ª Relatoria da 
2ª Turma Recursal; 1ª e 3ª Relatoria da 
3ª Turma Recursal; 1ª, 2ª e 3ª Vara da 
Subseção Judiciária de Feira de Santana; 

1ª e 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Itabuna; Vara Única da Subseção Judi-
ciária de Jequié; Vara Única da Subse-
ção Judiciária de Teixeira de Freitas; e 2ª 
Vara da Subseção Judiciária de Vitória da 
Conquista. Ao todo, 20 selos na catego-
ria foram conquistados no Selo Estratégia 
em Ação 2018, enquanto no ano anterior 
o número foi de 11 unidades. 

A quantidade de unidades que rece-
beu o Selo Prata também aumentou em 
relação ao ano anterior. Seis unidades 

foram agraciadas, enquanto no ano an-
terior o selo foi conquistado por apenas 
duas. São elas: 21ª Vara; 23ª Vara; 
Vara Única da Subseção Judiciária de 
Barreiras; Vara Única da Subseção Ju-
diciária de Campo Formoso; Vara Única 
da Subseção Judiciária de Eunápolis; e 
Vara Única da Subseção Judiciária de 
Guanambi.

Por fim, a categoria Bronze foi con-
quistada pela 17ª Vara e pela Vara Única 
de Alagoinhas.

Há dez anos, o Justiça Federal Hoje 
publicou a seguinte notícia:

22/06/09 - Subseção de Barreiras 
realiza 1ª Semana da Saúde - A Sub-
seção Judiciária de Barreiras realizou, 
nos dias 27, 28 e 29 de maio, sua 1ª 
Semana da Saúde. O evento contou 
com a presença de profissionais da 
Secretaria de Saúde de Barreiras que 
gentilmente oportunizou avaliações 
físicas e orientações nutricionais, pa-
lestra sobre prevenção de doenças do 
trabalho, atualização de vacinas con-
tra tétano e gripe e aferição de pres-
são arterial e dosagem de glicose.

Na programação houve uma in-
teressante palestra sobre vacinas 
com Dra. Isabele Lucena do Centro 
de Vacinas Previne, um estande da 
livraria Nobel, que expôs livros das 
mais variadas áreas de interesses, 
um curso de maquiagem da loja O 
Boticário e ainda uma apresentação 
das belíssimas atrações turísticas da 
região do Oeste Baiano feita por uma 
empresa de turismo local, a Central 
do Turismo.

O objetivo da 1ª Semana da Saú-
de foi chamar a atenção da equipe 
de trabalho para a importância dos 
cuidados com a saúde de uma ma-
neira global, valorizando o corpo e a 
mente.
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