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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Felipe Rosa Cruz (NUCJU), Luiz 
Carlos Bahia Rodrigues  (13ª Vara), Ru-
bem Marques Bacelar Filho (SECAD), 
Lavínia Couto Ferraz de Freitas (Itabuna), 
Ednorá Oliveira de Souza e Djaci Carvalho 
dos Santos (ambos de Campo Formoso). 
Amanhã: Kedes Valério Pereira Lagos (Ju-
azeiro). Domingo: Aline Rocha Andrade 
(Vitória da Conquista), Michele de Araújo 
e Silva Almeida (SECAD), Diego de Sousa 
Lima (Feira de Santana), Normelia Soares 
Cotias (3ª Vara), Paulo Márcio Rodrigues 
de Sousa (NUASG), Ângelo Vítor Machado 
Mota (21ª Vara) e Marlene Lima Guedes 
(Delta). Segunda-feira: Elaine Lamontag-
nia de Alcântara (2ª Vara), Maurílio Al-
cântara Macena (NUCAF), Mauro Maia 
de Santana (Ilhéus) e Daniela de Almeida 
Abraim (Vitória da Conquista).

Parabéns!!!

Deputado Augusto Castro pede a antecipação 
da instalação da 2ª Vara Federal de Itabuna
O deputado estadual Augusto Castro 

(PSDB) esteve nesta quarta-feira, 27/02, 
em visita à Direção do Foro desta Seccio-
nal para uma audiência com o diretor do 
Foro, juiz federal Ávio Novaes. 

Na oportunidade, o parlamentar, que 
tem base eleitoral na Região Sul do Es-
tado da Bahia, pleiteou a antecipação da 
instalação da 2ª Vara Federal na cidade 
de Itabuna, prevista para ser criada no se-
gundo semestre do próximo ano. 

Segundo o deputado Augusto Castro, é 
muito importante para a região que essa 
instalação se dê, se possível, ainda no 
primeiro semestre de 2014, pois a am-
pliação da Justiça Federal no município é 
extremamente benéfica para a sociedade 
local, uma vez que Itabuna é uma cidade 
polo com influência sobre dezenas de mu-
nicípios vizinhos e jurisdição também sobre 
Almadina, Arataca, Barro Preto, Buerare-
ma, Camacan, Coaraci, Firmino Alves, Flo-
resta Azul, Ibicaraí, Ibicuí, Iguaí, Itajú do 

Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Itororó, 
Jussari, Mascote, Nova Canaã, Pau Brasil, 
Potiraguá, Santa Cruz da Vitória, Santa Lu-
zia, São José da Vitória.

A duplicação da Subseção de Itabu-
na irá desafogar o volume de processos e 
ampliar a prestação jurisdicional em toda 

a região, que já conta com inúmeros ór-
gãos federais, sendo que a própria sede 
da Subseção, instalada no antigo Conse-
lho Nacional dos Produtores de Cacau, 
tem previsão para receber a 2ª Vara. O 
deputado lembrou um relevante papel de 
inclusão social e de distribuição de direi-
tos dos Juizados Especiais Federais em 
relação à população carente.

O diretor do Foro recebeu com entu-
siasmo o pleito do deputado Augusto Cas-
tro e se prontificou a intermediar a favor 
da solicitação junto à presidência do TRF 
da 1ª Região, afirmando que tal processo 
deve ser iniciado o mais brevemente pos-
sível, tendo em vista que para a implan-

tação da nova Vara muitos procedimentos 
administrativos têm que ser providencia-
dos. O deputado, por seu turno, se com-
prometeu a formar dentro do ambiente do 
legislativo estadual e também federal, uma 
frente suprapartidária de parlamentares em 
busca da agilização do processo. 

Vara de Alagoinhas tem 
vaga para supervisor
A Subseção Judiciária de Alagoinhas 

necessita de servidor para assumir a fun-
ção comissionada de supervisão (FC 05). 
Os interessados, que possuam a aquies-
cência da sua unidade de origem, deverão 
encaminhar os seus currículos para o e-
mail cristiano.santana@trf1.jus.br.  

Caixa informa sobre 
greve de vigilantes

O gerente geral do PAB da Caixa Econô-
mica Federal, Antonio Messias Bastos, infor-
ma que, em função da greve dos vigilantes, 
será impossível a abertura do PAB Justiça 
Federal. Os servidores estão funcionando 
internamente sem utilização de numerário 
de forma contigenciada. Dúvidas podem ser 
dirimidas pelo telefone 3406-4701.

NUCRE informa sobre 
informes de rendimento

Os informes de rendimentos ano-base 
2012 para a declaração anual do Imposto 
de Renda 2013 estão disponíveis no site 
da Seção Judiciária da Bahia. Para impri-
mi-los o servidor deverá acessar o site e:

1. Clicar em servidor; 2. Clicar em 
serviços; 3. Clicar em Imposto de renda – 
DIRF; 4. Será aberta caixa de seleção, nela 
o servidor deverá entrar com a identificação 
(nome de usuário e senha), que é a mesma 
do Oracle, e também selecionar o banco de 
dados da Bahia.

Esses passos levam a um quadro com to-
das as informações de rendimentos dos últi-
mos anos. O servidor deverá clicar em DIPAG 
2012 e PROSOCIAL 2012 para imprimi-los.

A Subseção Judiciária de Guanambi ter-
minou o ano de 2012 com um acervo de 
2.734 processos de competência da Vara 
Única, bem assim de 9.064 processos de 
Juizados Especiais Federais.

Tal número de feitos ainda é alto, mas 
bastante inferior ao estoque de 11.843 
processos registrados em dezembro/2011, 
bem assim, ao teto de 12.293 processos 
em fevereiro/2012.

O acervo de processos do JEF ficou em 
patamar inferior ao ano de 2009 e, pela 
primeira vez, desde sua instalação em 
2006, inverteu a tendência de aumento, 
apesar da entrada de 4.224 processos no 
mesmo ano.

Em 2012, foram proferidas 5.716 sen-
tenças de JEF; enviados 5.394 processos 
ao arquivo; e remetidos 1.025 processos 
às Turmas Recursais. 

Um total de 2.543 audiências foram 
realizadas relativamente a processos de 
Juizados Especiais Federais, com destaque 
para o mês de novembro, quando houve 
a colaboração de dois magistrados da Se-

Subseção Judiciária de Guanambi 
Uma prestação de contas

ção Judiciária da Bahia, os juízes federais 
substitutos Marcel Peres de Oliveira e Wag-
ner Mota Alves de Souza, decorrente da 
atuação da COJEF e da DIREF. 

No ano de 2012 foram expedidas pelo 
JEF 1.704 Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) no total de R$ 18.191.037,93, 
bem como 2.236 requisições de honorá-
rios no valor de R$ 389.411,21, merecen-
do registro de colaboração de força tarefa 
enviada pela DIREF-BA durante sete dias 
no mês de outubro.

O mais representativo dado, contudo, diz 
respeito à diminuição do número de 2.002 
processos de JEF em dezembro/2011, para 
apenas 99 processos em dezembro/2012 
sem movimentação há mais de 180 dias.

Tais números e produtividade são um 
exemplo concreto e eloquente do valioso 
trabalho desenvolvido pela competente 
equipe de servidores da Subseção Judici-
ária de Guanambi, que tem a coordenação 
do juiz federal titular da Subseção, Rodrigo 
Rigamonte Fonseca, bem como o trabalho 
não menos importante do juiz federal subs-
tituto Sávio Soares Klein.

Para Eliana Calmon 
magistrados devem 

aprimorar comunicação
A ministra Eliana Calmon defendeu a 

ampliação da transparência no Poder Ju-
diciário e a construção de uma relação 
madura entre a magistratura e a imprensa, 
durante palestra que proferiu no Encontro 
Nacional de Comunicação do Judiciário.

Para a ministra, há dificuldade no re-
lacionamento entre a mídia e a Justiça. 
“O Poder Judiciário foi o último a se abrir 
para a modernidade, para a era digital, 
em que prevalecem os meios de comu-
nicação”, afirmou. Ela entende que, até a 
Constituição de 1988, a magistratura era 
mais reservada, até porque a Justiça ainda 
não tinha o papel de fiscalizadora das po-
líticas públicas do país, de garantidora dos 
direitos humanos e de protetora do cidadão 
frente aos poderes econômico e político. 

“Prevalecia a ideia de que os assun-
tos do Judiciário deveriam ficar intramu-
ros para preservar a imagem, a unidade 
e a respeitabilidade da magistratura. Essa 
cultura hermética não resiste à necessi-
dade de transparência que nos é imposta 
pela sociedade atual, por essa vida veloz 
que é fruto da atuação dos meios de co-
municação. É essencial que o Judiciário 
construa uma relação mais efetiva com os 
meios de comunicação”

Valorizar o assessor - A ministra defen-
deu o fortalecimento do assessor de im-
prensa. “Tem magistrado que ainda pensa 
que a função do assessor é fazer propa-
ganda. Isso é uma visão antiga. O assessor 
é quem leva a voz da imprensa, e conse-
quentemente do povo, para o magistrado. 
E também quem leva para as ruas a voz da 
Justiça”, definiu.  E afirmou que os magis-
trados devem aprimorar sua capacidade de 
comunicação, especialmente ao dar entre-
vistas. “Passou da hora de a magistratura 
perder o medo dos jornalistas”.

Juiz federal Rodrigo Rigamonte Fonseca e juiz federal substituto Sávio Soares Klein.

Apresentação sobre novo 
prédio anexo pelo NUASG

Os servidores que desejarem saber 
mais sobre o novo prédio anexo que a 
Seccional irá construir, terão uma oportu-
nidade na segunda-feira, 4/3. A diretora 
do NUASG, Maria de Lourdes Araújo, fará 
uma apresentação, em power point, sobre 
o prédio às 14h, na Sala de Treinamento.


