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Recadastramento 
dos beneficiários do 
auxílio-saúde/2015
O NUCRE informa aos magistrados e 

servidores beneficiários do auxílio-saúde 
que, em cumprimento ao artigo 47 da Re-
solução 200/2012 – CJF, a partir do próxi-
mo dia 16 será efetuado o recadastramen-
to dos beneficiários. 

Para tanto, deverá ser encaminhado ao 
NUCRE, por meio do SEI, até o dia 30/04, 
comprovante de pagamento do plano de 
saúde correspondente aos meses pagos 
neste ano (janeiro, fevereiro e março), in-
clusive dos respectivos dependentes, fican-
do dispensados da apresentação mensal 
dos comprovantes, salvo por ocasião do 
próximo recadastramento. 

Os comprovantes deverão constar va-
lor per capita no caso de beneficiários que 
possuem dependentes. Consideram-se re-
cadastrados os magistrados e servidores 
que já efetuaram a entrega dos comprovan-
tes ora solicitados. 

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).

Portaria altera critérios 
de cessão e requisição 

de servidores da 1ª Região
O presidente do TRF1, assinou a Porta-

ria Presi n 111, que dispõe sobre a cessão 
e a requisição de servidores no âmbito da 
Justiça Federal da 1ª Região. O ato altera 
a portaria Presi/SECGE 227, de 9/6/2014.

A Portaria veda a cessão de servidores 
a outros órgãos quando na unidade admi-
nistrativa ou judicial do órgão cedente (Tri-
bunal, Seção ou Subseção) não houver ser-
vidores suficientes para o desempenho das 
atribuições inerentes à respectiva unidade. 
Ela considera que o número suficiente de 
servidores para o desempenho das atribui-
ções da unidade é de, no mínimo, 80% da 
força de trabalho, considerado o quanti-
tativo de servidores lotados no local. Esta 
norma visa computar o número de servido-
res que efetivamente trabalham na unida-
de administrativa ou judicial e não apenas 
o número de cargos efetivos destinados a 
elas, permitindo, com isso, um aumento na 
base de cálculo quando da cessão.

Será indeferida a cessão de servidor 
quando a unidade cedente não atingir o 
quantitativo mínimo de 80% da força de 
trabalho, salvo nos casos de cessão de ser-
vidor para ocupar cargo em comissão – CJ-
2, CJ-3 ou CJ-4.

Outra novidade diz respeito ao aumento 
dos limites de despesas com ressarcimen-
to aos órgãos de origem dos servidores re-
quisitados. Agora, o ressarcimento mensal 
não pode ser superior a até quatro vezes e 
meia o valor da função comissionada e a 
até duas vezes e meia o valor do cargo em 
comissão devidos ao requisitado.

A íntegra da Portaria com todas as alte-
rações está disponível no sítio do Tribunal, 
em “Avisos”.

Assassino de mulher deve devolver 
ao INSS gastos com pensão, diz AGU

A Advocacia-Geral da União tem apre-
sentado ações regressivas para que auto-
res de crimes contra a mulher paguem aos 
cofres públicos por gastos com consequ-
ências de atos de violência doméstica. Na 
3ª Vara Federal de Santos, por exemplo, 
a AGU requer que um homem acusado 
de matar a namorada pague ao INSS os 
valores gastos com pensão concedida ao 
dependente da vítima.

O responsável pelo crime deve ainda ser 
responsabilizado pelo pagamento das par-
celas que serão concedidas ao dependente 
até 2024, quando o jovem completa 21 
anos. Para a AGU, a ação regressiva não 
só busca a devolução de despesas que não 
haveriam sem os crimes como também 
tem um caráter educativo.

"Os casos de violência doméstica têm 
sido identificados por notícias locais. Os 
órgãos que temos tido contato para obter 
as informações sobre os casos, em espe-
cial o Ministério Público, sempre tem nos 
atendido muito bem e recebem com grande 
entusiasmo a iniciativa", afirma o procura-
dor seccional federal substituto em Santos, 
Estevão Mota.

Essa foi a 12ª 
ocasião em que os 
advogados públicos 
acionaram a Jus-
tiça para obrigar 
autores de crime 
contra a mulher a 
ressarcir o INSS. 

Juiz federal e servidor representam 
Seccional da Bahia no 1º Encontro Nacional 
das Comissões de Segurança do Judiciário

O juiz federal da 3ª Vara, 
Pompeu de Sousa Brasil (na foto 
ao lado), representando a Dire-
ção do Foro, e o agente de segu-
rança judiciária Antonio Walker 
Matos foram os integrantes da 
Seção Judiciária da Bahia que 
participaram do  1º Encontro 
Nacional das Comissões de Se-
gurança, organizado e sediado 
pelo TRT da 2ª Região, nos dias 
5 e 6 de março em São Paulo, e 
que reuniu representantes e co-
missões de diversos tribunais de 
todo o Brasil.

A programação continha seis 
palestras e debates, ministradas 
ao longo do primeiro dia, e exercício em 
campo, com treinamento de tiro, defesa 
pessoal e direção defensiva de veículos (te-
oria e prática). 

Na ocasião estiveram presentes repre-
sentantes e delegações de diversos TRTs, 
além de juízes, presidentes de associações, 
servidores e especialistas, desses e de ou-
tros tribunais do país.

Abrindo o evento, a presidente do TRT-
2 disse esperar a repetição da iniciativa 
em outros locais, e também sobre a ne-
cessidade de se criar mecanismos que 
previnam que os membros e usuários do 
TRT-2 caiam vítimas da violência que 
grassa em todos os lugares. A diretora da 
Ejud endossou as palavras da presidente, 
lembrando que “a discussão do tema se-
gurança se mostra premente e oportuna”.

Os especialistas abordaram 
desde a importância das comis-
sões de segurança no Poder Ju-
diciário ao papel da atividade de 
inteligência neste poder, passan-
do por formação e capacitação 
dos agentes de segurança, per-
fis da criminalidade, Resolução 
176 do CNJ – que instituiu o 
Sistema Nacional de Segurança 
do Poder Judiciário – e também 
sobre a atuação do comitê ges-
tor desse sistema.

A rodada de palestras permi-
tiu uma grande troca de experi-
ências, com exposição de pro-
blemas enfrentados e soluções 

encontradas ou perseguidas. 

Os pontos mais destacados, abordados 
praticamente em todos os pronunciamen-
tos, foram a necessidade de se desenvolver 
uma política nacional de segurança no âm-
bito do Judiciário e também de se instituir 
uma rede de troca de informações e de in-
teligência relativas ao tema. 

Os magistrados tiveram oportunidade 
de aprender direção defensiva, manobras 
evasivas com veículos, tiro e defesa pes-
soal. O juiz federal Pompeu Brasil, que se 
destacou como campeão na sua bateria de 
tiro ao alvo, elogiou a organização do even-
to ressaltando que a segurança é algo que 
não pode ser subestimado pelo Judiciário. 

O juiz federal apontou como destaque 
a palestra do conselheiro Gilberto Martins 
que tratou da resolução 176 do CNJ, apon-
tando que o conselho depende dos tribu-
nais para colocar em prática as recomen-
dações sobre segurança. 


