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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Marta Mirelles (NUCRE), 
Nara Ilma Trindade (Feira de Santana), 
Jessyca Thayse Batista (Barreiras) e 
José Fernando Reis (Irecê).
Amanhã: Dr. Marcel Peres de Oliveira, 
juiz federal substituto da 9ª Vara,  Dia-
na Cordeiro Mattos (NUCOD), Sonia 
Maria Dalcum Jonde Monteiro (NU-
ASG), Bruna dos Santos Santiago (23ª 
Vara) e Emilie Jamile de Jesus Sacra-
mento (22ª Vara). 
Sábado: Dr. Flávio Marcondes Soares 
Rodrigues, juiz federal de Feira de 
Santana, Samira Pimenta Veiga (10ª 
Vara) e Alessandra Santos do Espirito 
Santo (SECAD).
Domingo: Glaucione Santos Japiassu 
de Almeida (Itabuna), Kenia Iara Rodri-
gues de Carvalho (Barreiras) e Adriana 
Silva Rivas (Jequié). 
Segunda-feira: Domingos Sávio Bel-
fort Campos Júnior (Representação 
do TRF1) Luciana Peixoto Mega (Tur-
ma Recursal), Marluce Santana Costa 
Borges (Paulo Afonso), Suely Floria-
no Nascimento (DIREF), Dásio Bastos 
(SECAD), Carlos Euler de Souza e Aze-
vedo Medrado (NUCOD), Valmira Mo-
reira Lisboa Dorea (16ª Vara), Cibelle 
Christine Santos (Alagoinhas), Viviane 
dos Santos Pereira (Delta).
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Expediente suspenso 
em Salvador amanhã
O TRF da 1ª Região suspendeu o expe-

diente na sede desta Seccional (incluindo 
os JEFs), amanhã, dia 17/05, em razão da 
corrida de stock car nas vias do Centro Ad-
ministrativo da Bahia, mediante  compen-
sação posterior e mantida apreciação de 
ações que visem a evitar perecimento de 
direito. O ato se deu por meio da Portaria 
PRESI/CENAG 54, de 06/05/2013.

 Ato público 
pela promulgação
 da PEC 544/2002

Um ato público pela promulgação da 
PEC 544/2002, que criou quatro novos 
Tribunais Regionais Federais — em Ma-
naus Salvador, Curitiba e Belo Horizonte 
—, acontecerá amanhã, 17 de maio, no 
Auditório da Ordem dos Advogados do Bra-
sil - Seção Bahia, na Piedade, às 9h.

O ato é organizado pela Frente Parla-
mentar Mista do Congresso Nacional pre-
sidida pelo senador Sergio Souza e pelo 
deputado Amaury Teixeira.

Atos semelhantes acontecem em Curiti-
ba e Brasília. A PEC 544/2002, apesar de 
aprovada por mais de 2/3 do Congresso, 
encontra-se dependendo da promulgação 
do senador Renan Calheiros.

Além de não possuir qualquer in-
constitucionalidade em seu texto, a PEC 
544/2002 não sofreu qualquer mudança 
significativa na sua redação, capaz de jus-
tificar a existência de erro formal na trami-
tação da matéria.

Todos os servidores da Justiça Fede-
ral, independente do exercício de FC ou 
CJ no exercício de 2012, deverão en-
tregar a cópia da declaração de bens e 
renda que foi enviada à Receita Federal 
até o dia 31/05, conforme estabelece a 
Portaria/Presi/Cenag 48. 

O servidor poderá optar por duas formas 
de entrega: I – por meio eletrônico, via sis-
tema SARH (Menu do servidor>Declaração 
de bens>Entrega declaração de bens – 
Identificada; ano do exercício “2013”), 
cópia da Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda Pessoa Física (arquivo 
DEC e REC) entregue este ano à Receita 
Federal. 

II – pelo preenchimento de formulário 
de concessão de autorização de acesso ao 

TCU dos dados de bens e rendas exigidos 
conforme modelo disponibilizado no sítio 
do Tribunal (http://portal.trf1.jus.br/intra-
net/servicos/formularios/, Sistema 3 – Re-
cursos Humanos) e entrega na SECAP. 

A concessão da autorização constante 
da opção II dispensará o servidor da en-
trega anual da declaração de bens e renda 
pelo tempo que o referido servidor ocupar 
o cargo.

NUCRE informa sobre entrega 
de cópia da declaração de IR

Ministra Eliana Calmon defende maior 
valorização da Justiça de primeira instância 
Ao abrir a quarta edição do Curso de 

Iniciação Funcional para Magistrados, a 
ministra Eliana Calmon defendeu a valori-
zação da Justiça de primeira instância. “É o 
juiz de primeiro grau que atende o grosso 
da demanda da população”, afirmou. 

A qualificação, promovida pela Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados Ministro Sálvio de Fi-
gueiredo (Enfam), prossegue até amanhã 
e contempla 120 magistrados recém-em-
possados. 

A ministra, atual diretora-geral da En-
fam, criticou as soluções idealizadas para 
resolver os problemas de lentidão e acú-
mulo de processos no Judiciário. “Todas 
as vezes que tentamos resolver os proble-
mas do Judiciário com uma lei, acabamos 
criando um monstro. Sempre se pensam 
soluções a partir dos problemas dos tri-
bunais superiores e pouco se pensa em 
valorizar o trabalho dos senhores no pri-
meiro grau, que são a quem a população 
recorre para a resolução de conflitos”, 
afirmou a ministra. 

Realidade social - Eliana Calmon exal-
tou o caráter “nacionalizador” do curso 
de iniciação. “É preciso conhecer o mun-
do no qual os senhores vão atuar, como 
funcionam as políticas públicas e saber 
o que pensam e o que fazem os outros 

poderes”, afirmou. A ministra também 
cobrou uma postura atenta à realidade 
social do país. 

“Ainda tem juiz que diz que só se im-
porta com o que está nos autos, como se 
o que está fora dos autos não existisse. 
Isso é uma grande mentira. É coisa de juiz 
‘fazedor de processo’. O magistrado sabe 
tudo, tem um conhecimento enciclopédi-
co. Mas, ao mesmo tempo, não sabe de 
nada se não se importar com o que acon-
tece ao seu redor”, afirmou a ministra. 

A diretora-geral da Enfam também pe-
diu aos novos juízes menos preocupação 

com questões corporativas e mais proa-
tividade em conhecer a realidade que os 
cerca. “Juiz a gente não escolhe como se 
escolhe um médico. Por isso a responsa-
bilidade é tão grande, afinal os senhores 
trabalham com o patrimônio, a família, a 
liberdade, enfim, lidam com a vida das 
pessoas”, avaliou. 

Por fim, Eliana Calmon ressaltou que a 
magistratura “não é um balcão de negó-
cios” e que ser juiz “é ser um cidadão que 
faz acontecer em função de ser um agente 
político da sociedade”. 

Fonte: STJ

Recadastramento para 
beneficiários do Auxílio-Saúde

O Núcleo de Recursos Humanos informa aos magistrados e servidores beneficiários 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 paga-
mento do plano de saúde correspondente ao mês de maio, inclusive dos respectivos de-
pendentes, ficando dispensados da apresentação mensal dos respectivos comprovantes, 
salvo por ocasião do próximo recadastramento. 

Consideram-se recadastrados os magistrados 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 alteração de valor ou cancelamento do benefício (Art. 47, § 2º da 
Res.200/2012). 

Magistrados
e servidores têm cursos 

gratuitos na ENAP
A Escola Nacional de Administraçãoo-

ferece cursos gratuitos à distância, para 
magistrados e servidores. São cursos sobre 
“Ética e Serviço Público”, “Atendimento ao 
Cidadão”, “Gestão Estratégica de Pessoas e 
Planos de Carreira”, entre outros temas.

Para realizar e acompanhar o proces-
so de inscrição, acesse o site www.enap.
gov.br. Após a inscrição, os interessados 
devem encaminhar e-mail para capacita-
ção@cjf.jus.br com o nome do curso, pe-
ríodo de realização, carga horária, nome 
completo, cargo/função, lotação, CPF, e-
mail e telefone.

Subseção de Eunápolis 
tem Dia da Conciliação

A Subseção Judiciária de Eunapólis, na 
Bahia, promoveu, em 8 de maio, o Dia da 
Conciliação. Foram realizadas 24 audiên-
cias para tentativa de acordo em processos 
relativos a indenização por danos materiais 
e morais ajuizados contra a Caixa.

Na ocasião, houve a formalização de 11 
acordos, uma sentença extintiva por desis-
tência manifestada pela parte autora e um 
processo suspenso por 30 dias para forma-
lização de proposta de acordo.

A diretora da Subseção, juíza federal 
Cláudia Aparecida Salge, ficou muito ani-
mada com o resultado da iniciativa e infor-
mou que um novo mutirão deverá ocorrer 
em 6 de setembro.


