
Aniversariantes
Hoje: Dr. João Batista de Castro Ju-
nior, juiz federal da Subseção de Vi-
tória da Conquista, Edvaldo Souza 
(NUCJU) e Luciana de Souza Reis 
(9ª Vara).Amanhã: Karina de Alen-
car Serrano Barbosa Marques (13ª 
Vara), Hélida Campos Ferreira Mes-
quita (Guanambi).
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Em setembro de 2003, o JFH publi-
cou as notícias que destacamos abaixo.

05/09/2003 - Homenagem de des-
pedida - Os servidores da 3ª Vara e os 
juízes federais Pompeu de Sousa Brasil e 
Dayana Bião de Souza organizaram uma 
homenagem à juíza federal Maízia Seal 
Carvalho Pamponet, atualmente em fun-
ção de auxílio na 5ª Vara. A magistrada 
iniciou suas atividades na 3ª Vara no dia 
6 de setembro de 2001, tendo perma-
necido até o dia 30 de julho deste ano.

Emocionada, Dra. Maízia foi pre-
senteada com um quadro de autoria do 
servidor Manoel Filho. Segundo o autor, 
“a obra não possui título, mas define a 
grandiosidade da simplicidade, o exem-
plo de vida da Dra. Maízia”. Também 
estiveram presentes ao evento os juízes 
federais Carlos D’Ávila e Neuza Alves. 

18/09/2003 - Servidores da DIREF 
e NUMOI recebem treinamento de 
editoração - O Núcleo de Recursos Hu-
manos promoveu, no início deste mês, 
o curso de InDesign 2.0, destinado a 
capacitar os servidores da DIREF e do 
NUMOI. O curso, com carga horária de 
22h, foi ministrado pelo publicitário 
Zimaldo Baptista Melo (na foto, à di-
reita), e possibilitará que as edições da 
Revista da Seção Judiciária e do Justi-
ça Federal Hoje sejam elaboradas com 
maior qualidade, dentro dos padrões 
mais modernos de editoração. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Na edição 157 do
Primeira Região na TV
 Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região implanta e-Mandado em todas 
as seções e subseções.  Seção Ju-
diciária de Goiás comemora 45 anos de 
reinstalação da Justiça Federal no es-
tado.  Seção Judiciária do Maranhão 
inaugura vara de execução fiscal.  Par-
ticipe enviando e-mail para o endereço: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Servidores desta Seccional reúnem-se com 
servidores da Receita Federal em Salvador

As servidoras Joseneide Reis Tourinho 
e Cristina Maria Dantas Lessa Côrtes, lo-
tadas no NUCAF – Núcleo de Administra-
ção Financeira e Patrimonial, e o servidor 
José Zito dos Santos, lotado no NUCOI 
- Núcleo de Controle Interno desta Seção 
Judiciária, reuniram-se no dia 7 de junho 
com os servidores Ivan Kertzman, Jader 
Oliveira, Adilson Matos e Maria Dorimar 
Souza, da Delegacia da Receita Federal 
em Salvador (foto acima). 

A reunião aconteceu no Gabinete da 
Delegacia da Receita Federal Salvador, 
localizada no 9º andar do edifício-sede, 
por solicitação da Direção do Foro desta 
Seccional. 

A Justiça Federal de 1º Grau – Se-
ção Judiciária da Bahia, na qualidade de 
substituta tributária, realiza a retenção e 
o recolhimento do INSS na fonte, através 
do SIAFI com o código 2402 (retenção 
por Órgão do Poder Público), salvo nos 
casos previstos na legislação tributária. 

O objetivo do encontro foi o esclareci-
mento acerca dos seguintes pontos: 

I. IN 971/2009 (1. Art. 124 – Des-
conto do auxílio alimentação na retenção 
do INSS; 2. Arts. 67 e 78 – Recolhimen-
to do INSS pelo tomador de serviços, 
quando o prestador realiza o pagamento 
do INSS como autônomo); II. Conferên-

cia da GFIP pelo tomador de Serviços; III. 
IN 1234/2012 – Retenção de tributos fe-
derais; IV. Lei 12.246/11 – Retenção de 
3,5% sobre serviços beneficiados com a 
desoneração da folha de salários.

A Justiça Federal, através das servido-
ras Cristina Côrtes e Joseneide Tourinho, 
agradeceu aos servi dores da Receita 
Federal pelos valiosos esclarecimentos 
prestados. A reunião propiciou a me-
lhoria de procedimentos de retenção de 
tributos federais pela Seção Judiciária e 
pelo TRF da 1ª Região, considerando que 
o resultado da reunião foi enviado para a 
Secretaria de Bem Estar Social, através 
da SEBES desta Seccional, para correção 
de procedimentos no sistema Benner.

O contato na reunião estreitou os la-
ços entre a Receita Federal e a Seção 
Judiciária da Bahia, de modo a facilitar 
consultas posteriores e o relacionamento 
entre os dois órgãos.

Com novo perfil, CNJ pretende 
retomar ‘faxina’ no Judiciário

Nova composição do CNJ teve sugestões 
de Francisco Falcão e Eliana Calmon

O Conselho Nacional de Justiça deve-
rá julgar vários processos de juízes sus-
peitos de venda de sentença que tiveram 
tramitação emperrada no órgão.

O corregedor nacional de Justiça, mi-
nistro Francisco Falcão, "represou" alguns 
processos, aguardando a nova composi-
ção do conselho, pois temia que fossem 
arquivados. O novo colegiado fará sua 
primeira sessão hoje, sob a presidência 
do ministro Joaquim Barbosa.

Falcão pretende desengavetar até o fi-
nal do ano apurações iniciadas ainda na 
gestão dos ministros Gilson Dipp e Elia-
na Calmon. Esses procedimentos demo-
ravam por pedidos de vista ou não eram 
levados à mesa para julgamento.

Entre os pedidos de procedimento 
disciplinar há irregularidades graves en-
volvendo dirigentes dos TJs do Paraná e 
da Bahia. "A grande maioria do Judiciá-
rio é formada por juízes honrados, mas 
infelizmente ainda temos uma minoria 
que tem que ser expelida", diz Falcão.

"Os novos conselheiros têm boa for-
mação intelectual, são independentes, 
com disposição de apurar tudo", diz a 
ex-corregedora Eliana Calmon.

Dipp afirma que "essa composição 
talvez seja a melhor que o órgão já teve, 
tanto para tratar de políticas públicas 
como do aspecto disciplinar".

O promotor de Justiça Gilberto Mar-
tins, reconduzido, diz que o CNJ "foi um 
pouco conservador, recalcitrante para 
aplicar penas mais severas". Diz que vá-
rios magistrados sob investigação tiveram 
penas brandas para casos mais graves.

"Eu era visto como duro demais", 
admite Martins. "Mas não faremos uma 
caça às bruxas'", diz. Na gestão do mi-
nistro Cezar Peluso na presidência do 
CNJ, Martins apresentou proposta para 
dar prioridade a processos disciplinares. 
"A ideia foi repelida", diz.

A renovação do CNJ começou a ser 
decidida em fevereiro pelo ministro Jo-
aquim Barbosa, com sugestões de Fran-
cisco Falcão e Eliana Calmon. 

Houve então a indicação de Guilher-
me Calmon para substituir Fernando Tou-
rinho Neto, que fazia oposição a Eliana. 
Foi antecipado o nome do juiz federal 
baiano Saulo José Casali Bahia para a 
vaga de Sílvio Rocha, que só deixaria o 
colegiado em agosto.


