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Aniversariantes
Hoje:  Camila Oliveira de Souza (Campo 
Formoso), Erverton Luis de Sousa Bas-
tos (NUCAF), Suely Batista (11ª Vara), 
Rafael Ribeiro (16ª Vara) e Jerlion Bar-
ros (Alagoinhas). 

Amanhã: Márcia Sampaio (Turma Re-
cursal), Nilton Bérgson de Jesus (24ª 
Vara), Silvia Santana (3ª Vara), Joel 
Luiz Costa (4ª Vara), Gabrielli Mello dos 
Santos (15ª Vara) e Jessica Carla do 
Amor Divino (NUCRE). 

Domingo: Ana Paula Souza (Eunápolis), 
Lucianna Thereza de Andrade Nunes 
(NUCJU), Isa Perpétua da Silva (Alagoi-
nhas), Célio Teles Porto (NUBES), Lu-
cas Manuel Nabuco Nogueira (NUASG), 
Mariana Portela (14ª Vara) e Claudia 
Brandão (CS Gestão & Serviço). 

Segunda-feira: Jucimar Marques de 
Santana (NUCOI) e Naiana Ferreira Car-
neiro de Miranda (Feira de Santana).

Parabéns

Comitê apresentará estudo sobre 
atenção à saúde no Judiciário

O Comitê Gestor Nacional de Atenção 
Integral à Saúde dos Magistrados e Servi-
dores do Poder Judiciário criou um grupo 
de trabalho para subsidiar a elaboração 
da norma que vai orientar os tribunais a 
adotarem a autogestão como modelo de 
assistência à saúde de magistrados e ser-
vidores. Com a medida, o CNJ pretende 
tornar o serviço mais econômico para a 
Justiça quando comparado aos planos de 
saúde privados atualmente oferecidos no 
mercado. 

Segundo o coordenador do comitê ges-
tor, conselheiro Arnaldo Hossepian, o grupo 
de trabalho apresentará uma “proposta de 
cálculo contábil e atuarial que possa ser 
adotado pelos tribunais, respeitando-se as 
particularidades de cada órgão da Justiça”. 
A ideia é analisar os modelos de autoges-
tão praticados pelos órgãos do Judiciário e 
outras instituições que compõem o sistema 
de Justiça. 

Algumas das questões que serão estuda-
das pelo grupo de trabalho são: a forma de 
financiamento dos serviços, a cobrança de 
mensalidades, a inclusão de dependentes, 
os prazos máximos de internação, limites 
em despesas hospitalares, entre outros. 

A força de trabalho do Poder Judiciá-
rio inclui 16.927 magistrados e 278.707 
servidores, de acordo com as estatísticas 

mais recentes. Conforme dados prelimina-
res de levantamento prévio feito junto aos 
tribunais, 62% dos tribunais oferecem al-
gum tipo de serviço de atenção à saúde de 
seus magistrados e servidores. Além dis-
so, 95% dos tribunais possuem unidade 
de saúde nas suas dependências.

Criado pela Portaria n. 6, de janeiro 
deste ano, o comitê gestor tem como atri-
buições orientar e acompanhar a execu-
ção da Política de Atenção Integral à Saú-
de de Magistrados e Servidores do Poder 
Judiciário. A política foi instituída pela 
Resolução n. 207/2015 do CNJ para, en-
tre outros propósitos, ajudar a promover 
a saúde de magistrados, servidores e fun-
cionários terceirizados, prevenir doenças, 
causas e consequências do absenteísmo 
por doença.

Fonte: CNJ

TRF1 mantém sentença da 6ª Vara 
que julgou ilegal regra de edital com 
vantagens para residentes na jurisdição 

da Capitania dos Portos da Bahia
A 6ª Turma do TRF1 confirmou, por 

unanimidade, sentença da 6ª Vara que con-
cedeu a segurança pleiteada reconhecendo 
o direito do autor de prosseguir no proces-
so seletivo para preenchimento de vagas no 
curso de Aquaviário, sendo afastada a regra 
do edital que previa preferência para candi-
datos residentes na jurisdição da Capitania 
dos Portos do Estado da Bahia. 

Em suas alegações recursais, a União 
sustentou que o processo seletivo em ques-
tão não tem a função de preencher cargo, 
emprego ou função, sem qualquer víncu-
lo com a administração pública, servindo 
apenas para formação de aquaviário. Por 
essa razão, “seria lícito dar preferência a 
residentes locais”, afirmou.

Não foi o que entendeu o Colegiado ao 
analisar o recurso. Em seu voto, o relator, 
desembargador federal Jirair Aram Megue-
rian, ressaltou que estabelecer preferência 
aos candidatos residentes no Estado da 
Bahia é medida que se mostra ilegal. “Deve 

Portaria do TRF-1 
estabelece normas sobre 
custas judiciais e e-Proc

O presidente do TRF1 assinou a Porta-
ria Presi 54, que dispõe sobre as normas 
gerais para o pagamento de custas judi-
ciais, o porte de remessa e de retorno dos 
autos e altera a tabela de custas no âmbito 
da 1ª Região.

O peticionamento eletrônico em autos 
físicos ou peticionamento cruzado está su-
jeito a cobrança do valor previsto na Tabela 
V constante no anexo da portaria, destina-
da ao custeio dos serviços prestados, de-
vendo a guia comprovando o pagamento 
vir anexada à própria petição, sob pena de 
a mesma não ser materializada.

Caberá ao Diretor da Secretaria da Vara, 
na forma do art. 3º da Lei n. 9.289/96, 
velar pela exatidão das custas e pelo seu 
recolhimento, levando ao conhecimento do 
juiz as irregularidades constatadas. O com-
provante de pagamento deverá ser anexado 
aos autos, nas diversas oportunidades pro-
cessuais em que essa exigência constitui 
procedimento obrigatório.

A Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, 18/6/2016 ficando revogada a 
Portaria/PRESI/COREJ 78 de 12/2/2015 e 
as demais disposições em contrário.

Dentre as diversas deliberações conti-
das no documento, foi instituído o formulá-
rio padrão para o requerimento administra-
tivo de restituição de custas judiciais e de 
porte de remessa e de retorno dos autos.

O recolhimento dos valores das custas 
judiciais destinadas à Justiça Federal de 1º 
e 2º graus deverá ser feito mediante GRU, 
preenchida pelo próprio requerente ou con-
tribuinte, na Caixa ou no Banco do Brasil 
S/A (§ 3º, art. 5º, da IN/STN 02/2009). 

No caso de processo eletrônico, a com-
provação do recolhimento das custas far-
-se-á com a observância do sistema virtual 
adotado para a prática dos atos processuais.

Para realizar a arrecadação, o reque-
rente deverá acessar o site do tribunal na 
opção “Serviços”, clicando em “Cálculo de 
Custas e Despesas Processuais”, para fins 
de emissão da GRU.

ser afastada tal regra do edital, pois viola 
os princípios da isonomia e da impesso-
alidade a imposição de qualquer tipo de 
preferência ou restrição à participação de 
candidato sem fundamento legal”, disse.

O magistrado ainda ponderou que mes-
mo que o requerente não venha a compor 
os quadros da administração pública, con-
forme destacou a União em suas alegações 
recursais, “trata-se de curso de formação 
oferecido a todos, devendo ser preservada 
as garantias da ampla concorrência”.

Fonte: TRF1

David Copperfield
                               de Charles Dickens

David Copper-
field é o mais co-
nhecido romance 
do autor inglês 
Charles Dickens. 

Seguindo os 
exemplos de pu-
blicações da épo-
ca, a história teve 
seus capítulos pu-
blicados em série 
durante 19 meses, 
de 1849 a 1850, 
ano em que tam-
bém foi finalmente publicado como livro.

A história narra o trajeto de David Co-
pperfield da infância à maturidade. Da-
vid nasceu na Inglaterra em 1820; seu 
pai havia morrido meses antes de seu 
nascimento, e sete anos após, sua mãe 
se casa com Mr. Edward Murdstone. 

David não simpatiza com o padras-
to, nem com a irmã dele que passa 
a morar em sua casa. Mr. Murdstone 
o espanca pelas dificuldades nos es-
tudos e acaba mandado-o para um 
colégio interno, Salem House, sob os 
cuidados do cruel mestre Mr. Creakle.

Muitos elementos descritos no li-
vro se parecem com eventos da vida 
de Dickens, o que leva os estudiosos a 
considerarem-na a mais autobiográfica 
de suas obras. No prefácio da edição 
de 1867, Charles Dickens escreveu, 
em tradução livre, “[...] Como muitos 
pais amorosos, eu tenho, no fundo, no 
fundo, um filho favorito. E seu nome é 
David Copperfield”.

Obrigatória

Leitura

Portaria suspende 
prazos na 1ª Região 
de 28 a 31 de março
A Portaria Presi 95/2016, da Presidência 

do TRF1, suspendeu os prazos processuais 
em toda a Justiça Federal da 1ª Região de 
28 a 31 de março de 2016.

A nova portaria leva em conta a Portaria 
Presi 21/2016, que comunicou a indispo-
nibilidade dos sistemas eletrônicos e sus-
pendeu os prazos processuais na 1ª Região 
de 18 a 27/3/2016, bem como suspendeu 
o expediente interno e externo nos dias 21 
e 22/3/2016 por ocasião da atualização 
dos bancos de dados. 

A Portaria 95/2016 também conside-
ra que, passado aquele período inicial de 
suspensão dos prazos, ainda se verifica 
instabilidade dos sistemas eletrônicos e 
indisponibilidade do serviço de consulta 
processual, disponibilizado no portal da 
Justiça Federal da 1ª Região.


