
Edição n. 3.851. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 24/05/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Jasson Guia de Britto Filho (NU-
CJU) e José Nilton Barbosa Fonseca 
(Juazeiro). Amanhã: Fernanda Giaco-
mo Passos Suzart (Turma Recursal), 
Yeda Bomfim Fernandes (NUCJU), 
Álvaro Antonio Brito Reis (NUCAF), 
Andreia Valdizia Viana Pereira (Jua-
zeiro), Eduardo Balazeiro Domingues 
Zech (16ª Vara), Kallile Sacha da Sil-
va Araujo (Juazeiro) e Marina Aguiar 
Nascimento (Irecê). Domingo: Dr. Pe-
dro Alberto Pereira de Mello Calmon 
Holliday, juiz federal da Subseção de 
Ilhéus, Soraia Borges de Barros Perei-
ra (NUCAF), Camila Castro Campos 
Maciel (Ilhéus), Marcelo Cardoso Ro-
cha (Barreiras), José Rosa (23ª Vara), 
Kátia Vasconcelos Arnold (NUCAF) e 
Cristiano José Rocha Cabral (Paulo 
Afonso). Segunda-feira: Marcele Go-
mes Florêncio Guimarães e Jacque-
line da Cunha Benevides (ambas de 
Juazeiro), Floripes de Carvalho Fei-
tosa (NUCAF), Múcio Dias da Cunha 
(Barreiras) e Macio Profeta Oliveira 
(NUCJU) Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distribuição: SECOS. Diagramação e 
Impressão: SETEDI. Tiragem: 24 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. 
Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Revista Justiça e Educação recebe 
artigos para 2ª edição

Já está disponível o edital de chamada de artigos para a 2ª edição da Revista 
Justiça e Educação. 

Os magistrados interessados em participar da publicação disponibilizada em for-
mato digital poderão encaminhar, até 21/06, artigos científicos ou estudos de casos 
sobre temas como: formação de formadores; ética e formação de magistrados; méto-
dos pedagógicos na formação e aperfeiçoamento de adultos; avaliação (em cursos de 
formação e aperfeiçoamento de adultos) e demais assuntos relacionados a educação 
e formação profissional. 

Os textos devem ser enviados para editoracao@cjf.jus.br com assunto “Chamada de 
artigos para Revista do CEMAF”. O Conselho Editorial analisará os artigos e estudos de 
casos para verificar atendimento de critérios de coerência, e adequação ao tema propos-
to, profundidade de conteúdo e originalidade. Mais informações com a Coordenadoria 
de Editoração do CEJ pelo telefone (61) 3022-7285, ou e-mail editoracao@cjf.jus.br.

Recadastramento para 
beneficiários do 
Auxílio-Saúde

O Núcleo de Recursos Humanos in-
forma aos magistrados e servidores be-
neficiários do auxílio-saúde que, em 
cumprimento ao artigo 47 da Resolução 
200/2012 – CJF, a partir deste mês de 
maio será efetuado o recadastramento 
dos beneficiários. 

Para tanto, deverá ser entregue no 
NUCRE, até o dia 31/05, comprovante 
de pagamento do plano de saúde corres-
pondente ao mês de maio, inclusive dos 
respectivos dependentes, ficando dispen-
sados da apresentação mensal dos res-
pectivos comprovantes, salvo por ocasião 
do próximo recadastramento. 

Consideram-se recadastrados os ma-
gistrados e servidores que já efetuaram a 
entrega dos comprovantes solicitados.

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

A 2ª Vara Federal da Subseção Judi-
ciária de Vitória da Conquista deu início 
aos trabalhos da sua inspeção anual na 
manhã dessa segunda-feira, 20/05, com 
um café da manhã “inspecial”. O evento 
contou com a participação do juiz federal 
Fábio Rogério França Souza, do diretor 
de Secretaria, dos demais servidores, es-
tagiários e prestadores de serviços.

Na ocasião, todos cantaram, em unís-
sono, a composição “Tu Vens” (de Alceu 
Valença) e oraram o “Pai Nosso”, ento-
ando um único desejo: paz e harmonia. 
Após, confraternizaram-se e saborearam 
um delicioso café matinal, com frutas, 
bolos, tortas salgadas, cuscuz de tapioca, 
cuscuz com calabresa, banana da terra, 

2ª Vara de Vitória da Conquista promove
café da manhã na abertura de inspeção anual

Alterações em contas 
para recebimento de 
salários devem ser 

informadas à SEPAG
A DIREF solicita aos magistrados e 

servidores que informem ao NUCRE/SE-
PAG as alterações nas contas bancárias 
destinadas ao recebimento de subsídios e 
salários, tão logo estas ocorram, de modo 
a evitar devoluções dos respectivos valores 
por inconsistências de dados bancários ou 
cancelamento de ordens bancárias. 

O Cinema pela ótica da Psicologia
Para inscrição, entre em contato pelo e-mail: espacopsibahia@gmail.com. 

Para conhecer todas as atividades visite o site: www.espacopsibahia.com.br 
ou o blog:  http://espacopsibahia.blogspot.com.br. O Espaço Psi Bahia está 
localizado na R. Eduardo José dos Santos, 147 Loja 3-Térreo-Garibaldi - Fo-
nes: (71)9263-6666, 9955-201130 e 9223-6808. Os interessados devem se 
apressar pois há apenas 25 lugares.

TRF1 altera tabelas
para pagamento

de custas judiciais
A Presidência do TRF1 publicou a Por-

taria COREJ 61, de 06/05/2013, alteran-
do a tabela de custas judiciais e dispondo 
sobre normas gerais para pagamento de 
porte de remessa e retorno dos autos no 
âmbito da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus, inclusive no Juizado Espe-
cial Federal da Primeira Região. 

A Portaria 61 já está em vigor, revo-
gando a Portaria PRESI/COREJ 152, de 
18 de abril de 2012, e as demais dispo-
sições em contrário.

No total, são oito tabelas para paga-
mento de custas judiciais constantes do 
Anexo I da respectiva Portaria. As nor-
mas gerais para pagamento das custas 
judiciais no âmbito da Primeira Região 
constam do Anexo II. 

chimango, canjica, pães, frios, sucos di-
versos, chocolate quente, entre outros.

A inspeção, que visa a aferir a regula-
ridade do processamento dos feitos judi-
ciais, a observância dos prazos, a regu-
laridade dos demais serviços judiciários 
e administrativos, bem como prevenir ou 
sanar as irregularidades encontradas, se-
gue até hoje, 24 de maio. No período, 
não houve audiências nem expediente 
destinado às partes, salvo nos casos de 
urgência, devidamente justificados.

Cópia da declaração de 
IR deverá ser entregue 
até o dia 30 de maio
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 ou me-
diante autorização de acesso aos dados 
de bens e rendas, até o dia 30 de maio.


