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Aniversariantes
Hoje: Elaine Lamontagnia Meira de Al-
cântara (2ª Vara), Mauro Maia de San-
tana (Ilhéus), Pollyana Amaral Alves 
(Eunápolis), Daniela de Almeida Couto 
Abraim e Alan Wesdra Silva Lobo (Am-
bos de Vitória da Conquista).
Amanhã: Mônica dos Anjos Lacerda 
Pena (Vitória da Conquista), Amanda 
Bretas Machado (5ª Vara), Elber Alves 
Matos (Barreiras) e Fernando Lopo Lima 
Santos (Turma Recursal).
Domingo: Alexsandra Santos Fraga Pas-
sos (Feira de Santana), Eduardo Sergio 
Guimarães Santana (SECAD), Graziela 
de Vasconcelos Machado (20ª Vara), 
Marcos Antônio da Rocha (NUCJU), 
Fernando Júnior Santos Santana (Vi-
tória da Conquista), Luana Santos de 
Carvalho (Ilhéus) e Jackson Leite de 
Oliveira (VIPAC).
Segunda-feira: Elizabete Oliveira de Al-
meida (NUASG), Roberto Pereira San-
tos (Paulo Afonso), Luiz Flávio Dias da 
Cunha (Barreiras), Ana Paula Dias Costa 
(Alagoinhas), Gabriela Vieira Marques 
(Turma Recursal), Roberval Barreto dos 
Santos Filho e Luciana Figueiredo Ama-
ral Ribeiro (ambos de Campo Formoso).
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 Participe da Primeira 
Região em Revista

Magistrados que desejarem publicar ar-
tigos na Primeira Região em Revista podem 
enviar e-mail para primeiraregiaoemrevis-
ta@trf1.jus.br. Servidores também podem 
colaborar com a publicação, escrevendo tex-
tos opinativos sobre temas de seu interesse. 
O material será publicado nas editorias Arti-
go e Ponto de Vista, respectivamente.

Os textos devem ser enviados na fonte 
Times New Roman, tamanho 12. Para a 
editoria “Artigo”, deve conter até 100 li-
nhas. Já para a editoria “Ponto de Vista”, 
deve atender ao limite máximo de 55 linhas. 
Também é necessário o envio de foto do au-
tor com resolução de, no mínimo, 300 dpis.

A Primeira Região em Revista, perió-
dico mensal produzido pela Assessoria 
de Comunicação Social, é publicada nas 
versões impressa e eletrônica. As edições 
anteriores estão disponíveis no portal do 
TRF1, no menu “Publicações”.

Informes de rendimentos
O NUCRE/SEPAG informa aos servi-

dores e magistrados da Seção Judiciária 
da Bahia que os informes de rendimentos 
ano-base 2015 para a declaração anual do 
Imposto de Renda 2016 estão disponíveis 
no site da Seção Judiciária da Bahia. Para 
imprimi-los o servidor/magistrado 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/magistrado deverá entrar com a 
identificação (nome de usuário e senha), 
que é a mesma do Oracle, e também sele-
cionar o banco de dados da Bahia.

Esses passos levam a um quadro com 
todas as informações de rendimentos dos 
últimos anos. O servidor deverá clicar em 
DIPAG 2015 e PROSOCIAL 2015 para 
imprimi-los.

OAB lidera movimento 
contra volta da CPMF

Um evento coordenado pelo Conselho 
Federal da OAB reuniu 100 entidades da 
sociedade civil na quarta-feira, 2/3, contra 
o aumento da CPMF, medida que vem sen-
do articulada pelo Planalto.

O presidente do Conselho Federal da 
OAB, Claudio Lamachia, disse que o mo-
vimento não tem donos, sendo a união dos 
esforços de cada entidade que trará suces-
so à empreitada. Segundo ele, a Ordem 
replicará o evento em todas as suas 27 
seccionais, permitindo que a mensagem 
chegue ao maior número de pessoas.

“Este é um ato simples, mas de profun-
do simbolismo. O Brasil precisa de um mo-
vimento com todos os segmentos da socie-
dade, que representam entidades variadas, 
dando sinal claro para os cidadãos que não 
aceitamos mais carga tributária e soluções 
simples para resolver problemas que não 
foram criados por nós”, afirmou Lamachia.

O presidente da OAB refletiu ainda so-
bre o grande número de entidades da área 
de saúde envolvidas no movimento, relem-
brando que a CPMF quando foi criada era 
destinada à melhoria da saúde. “Temos 
dito que no Brasil faltam recursos para saú-
de, segurança e educação, mas sobra para 
a corrupção”, comparou.

O presidente da OAB de São Paulo, 
Marcos da Costa, afirma que a carga tri-
butária já é bastante elevada, em especial 
se for considerada a baixa qualidade dos 
serviços públicos prestados. “É preciso que 
a equipe econômica se empenhe na busca 
de outros remédios”, diz.

O evento marcou também o lançamen-
to do site do movimento Agora Chega de 
Carga Tributária. Na página, as pesso-
as poderão expressar apoio à campanha 
assinando sua colaboração por meio das 
mídias sociais e acompanhar o noticiário 
sobre o tema.

A OAB planeja futuramente fazer uma 
caminhada até o Congresso Nacional, onde 
será entregue o manifesto elaborado pelas 
entidades da sociedade civil contrárias ao 
aumento da carga tributária, à recriação da 
CPMF e com outras demandas.

O presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores e Advogados Públicos Fe-
derais Antonio Rodrigues da Silva afirmou: 
“Temos que nos engajar para que o povo 
brasileiro tenha consciência do que está 
acontecendo, saibam como são usados 
seus tributos. Há países com taxas maio-
res que a brasileira, mas com serviços 
muito melhores”. 

Justiça Federal convoca interessados 
em se habilitar em Ação Civil Pública 

acerca do estacionamento 
do aeroporto de Salvador

 O juízo da 11ª 
Vara Federal, na ação 
civil pública 19685-
94.2015.4.01.3300, 
movida pela Associa-
ção Baiana de Defesa 
do Consumidor contra 
EWS Estacionamen-
tos Salvador S.A. e 
Infraero determinou 
a publicação do Edi-
tal nos termos do 
Código de Defesa do 
Consumidor para que 
interessados possam 
intervir no processo 
como litisconsortes. 

Desta forma, pessoas que tenham in-
teresse na causa podem se habilitar nos 
autos com fundamento na Lei Municipal 
8.055/2011, a aplicação do art. 22, I do 
CDC e a norma interna 13.10/B (COM) da 
Infraero, que estabelece que os preços de-
verão ser revistos anualmente, tomando-se 
como base pesquisas de preços realizadas 
na cidade em que se situa o Aeroporto. 

Na decisão, vem à tona que o valor de 
R$ 11,00 pela primeira hora e R$ 20,00  
por duas horas é mais do que o triplo co-
brado nos estacionamentos dos shoppin-
gs de Salvador. 

Segundo a decisão: “O estacionamen-
to constante de área aeroportuária de 

propriedade da União se subsume, a teor 
do artigo 98 do Código Civil, à categoria 
dos bens públicos, e, na questão sub ju-
dice, um bem público peculiar, pois afeto 
à prestação de um serviço público fede-
ral. Portanto, trata-se o estacionamento 
de qualquer aeroporto de bem público 
afeto a um serviço público, e, a teor do 
artigo 99, inciso II, do Código Civil, de 
uso especial, pois destinado a um espe-
cífico serviço público. O estacionamento 
do Aeroporto de Salvador, bem público 
federal, é regulado pelas Leis 7.565/86, 
art. 39, VII; Lei 5.862/72, Lei 6.009/73, 
art. 2º e parágrafo único.”

O edital foi publicado em 25.02.2016, e 
o prazo de habilitação vai até 05.04.2016.

Declaração de 
Dependentes para 

Imposto de Renda 2016
Considerando o início do prazo para 

Declaração de Imposto de Renda à Recei-
ta Federal(DIRPF), o PRO-SOCIAL alerta 
aos seus beneficiários titulares, com de-
pendentes beneficiários nas categorias de 
dependência abaixo destacadas, que após 
a apresentação de suas DIRPFs à Receita 
Federal, deverão também entregar cópia 
do referido documento referente aos de-
pendentes, no Setor de Benefícios Sociais/
SETBES.

1- Filho(a) e/ou enteado(a) maior de 21 
anos  até 24 anos -  declaração de imposto 
de renda do pai ou da mãe na qual o(a) 
filho(a) conste como dependente.

2-  Menor sob guarda ou tutela - decla-
ração de imposto de renda do beneficiário 
titular, cônjuge ou companheiro(a) na qual 
conste o dependente.

3- Pais/padrastos/Mães/madrastas - de-
claração de imposto de renda do beneficiá-
rio titular para verificação de dependência 
econômica ou dos próprios pais/padrastos/
mães/madrastas, sendo que na falta dos 
documentos previstos neste item, apresen-
tação de justificação judicial que comprove 
a dependência em relação ao beneficiário.

O beneficiário titular deve encami-
nhar a cópia da DIRPF/2016, até o dia 
01/06/2016, através do sistema SEI, para 
o Setor de Benefícios Sociais, anexando o 
documento digitalizado no formato PDF.

Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos no ramal 9133 ou diretamente no 
Setor de Benefícios Sociais, 2º Subsolo do 
Bloco A, Fórum Teixeira de Freitas.


