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Aniversariantes
Hoje: Kedes Valério Pereira Lagos (Jua-
zeiro) e Larisse de Souza Freitas (Turma 
Recursal).Amanhã: Aline Rocha Andrade 
(Vitória da Conquista), Normélia Soares 
Cotias (3ª Vara), Paulo Marcio Rodrigues 
de Sousa (NUASG), Daísa Maria Morais 
Moura (2ª Vara), Michele de Araújo e 
Silva Almeida e Diego de Sousa Lima 
(Ambos de Feira de Santana).
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Palestra sobre Fisioterapia Pélvica
 O Núcleo de Bem Estar Social - NUBES, em parceria com 

a Clínica de Fisioterapia – FIPES, convida todos os magistrados, 
servidores e terceirizados para a palestra sobre Fisioterapia Pélvica 
Especializada, que acontecerá no dia 7/3/2016, às 14h, no Audi-
tório Ministro Trindade Dias, em comemoração ao Dia da Mulher.

SECAP orienta sobre 
entrega da declaração 

de bens e rendas
A SECAP informa que entre os dias 1º/3 

e 31/5/2016, o sistema SARH estará rece-
bendo os arquivos eletrônicos das declara-
ções de imposto de renda (.DEC e .REC) 
trazidos pelos servidores em seus dispositi-
vos eletrônicos (pen drive) mas apenas para 
aqueles servidores que ainda não optaram 
pelo Anexo 2 - TCU (autorização de acesso). 

Os servidores que já preencheram o 
Anexo 2 estão dispensados dessa obriga-
ção desde a entrega do referido anexo na 
SECAP, pois o SARH gera automaticamente 
a quitação anual para esses servidores no 
dia 1º de maio de cada ano.

Caso o servidor tenha dúvida se já op-
tou pelo Anexo2 - TCU, é só verificar no 
Sistema SARH, no caminho: Menu do 
Servidor>>Declaração de Bens>>Entrega 
Declaração de Bens - Identificada, na aba 
"Arquivos Antigos". Se houver pelo menos 
uma declaração do tipo 4, o servidor já 
está dispensado da obrigação anual. A op-
ção pode ser feita a qualquer tempo pelo 
preenchimento do referido anexo e a entre-
ga em papel ou eletrônica na SECAP.

TRF1 realiza primeira 
sessão de julgamento 

integralmente pelo PJe
A 6ª Turma do TRF1 realizou a primeira 

sessão de julgamentos integralmente por 
meio do PJe. A 6ª Turma é presidida pelo 
desembargador federal Kassio Marques e 
composta pelos desembargadores federais 
Daniel Ribeiro e Jirair Meguerian.

Na sessão, além dos processos que 
tramitam em meio convencional (físico ou 
e-Jur), foram julgados 19 agravos regimen-
tais, todos da relatoria do desembargador 
federal Daniel Paes Ribeiro. 

Tendo em vista o ineditismo do julga-
mento por intermédio de tal ferramenta, o 
presidente da Turma parabenizou o desem-
bargador Daniel Paes Ribeiro, relator dos 
feitos e o juiz federal convocado César Cin-
tra Jatahy Fonseca. 

TRF 1 prioriza 
capacitação virtual

Em decorrência das restrições orçamen-
tárias impostas pela Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2016, o TRF1 suspendeu no 
dia 15/2, por meio da Portaria Presi 41, a 
realização de quaisquer ações de capacita-
ção externa, incluindo aquelas com deslo-
camento para fora da sede, referentes ao 
exercício de 2016, no âmbito da 1ª Região.

Segundo ainda o documento, assinado 
pelo presidente do TRF1, desembargador 
federal Cândido Ribeiro, também estão 
suspensos o catálogo denominado “Pro-
gramas de Ações Educacionais 2016” e a 
concessão de bolsas de estudo de pósgra-
duação lato e stricto sensu aos servidores 
da 1ª Região.

Visando atingir o maior número de ser-
vidores nas ações educacionais, o Tribunal 
vai priorizar capacitações virtuais, as quais 
contemplarão tanto o TRF1 quanto as se-
ções e subseções judiciárias da 1ª Região. Funpresp-Jud lança nova versão 

do Portal do Participante
A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Públi-

co Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) lançou na última 
quarta-feira, 24/2, a nova versão do Portal do Participante. 

Nesse espaço, o servidor poderá acessar o extrato atualizado 
de suas contribuições e a declaração de contribuições para o 
plano a ser utilizada no ajuste anual do Imposto de Renda, con-
firmar e atualizar os seus dados cadastrais (telefone, endereço e 
e-mail), bem como as informações de percentual de contribuição 
e de dados dos dependentes.

Além disso, o participante terá acesso a documentos e a 
informações importantes para o acompanhamento da sua pre-
vidência complementar, tais como: Certificado do Participante, 
Regulamento do Plano de Benefícios, Estatuto da Funpresp-Jud, 
Relatório Anual e Cartilha do Participante.

Para acessar a nova versão do Portal do Participante, basta 
acessar o link: http://wwws.funprespjud.com.br/participante/Pa-
gAcesso/Login. 

A senha de acesso é a mesma utilizada na versão anterior.

Receita pode obter 
dados bancários de 
contribuintes sem 
decisão judicial

O STF, em decisão no último dia 24/2, 
garantiu que a Receita Federal pode rece-
ber dados bancários de contribuintes forne-
cidos diretamente pelos bancos, sem prévia 
autorização judicial. A maioria dos minis-
tros considerou constitucionais os disposi-
tivos da Lei Complementar 105/2001 e de 
regulamentações posteriores que permitem 
o fornecimento pelos bancos à Receita Fe-
deral de informações sobre movimentações 
financeiras de contribuintes, sem necessi-
dade de autorização judicial. 

Na decisão, foi enfatizado que estados 
e municípios devem estabelecer em regu-
lamento, assim como fez a União no De-
creto 3.724/2001, a necessidade de haver 
processo administrativo instaurado para a 
obtenção das informações bancárias dos 
contribuintes, devendo-se adotar sistemas 
certificados de segurança e registro de 
acesso do agente público para evitar a ma-
nipulação indevida dos dados e desvio de 
finalidade.

 Diretor do Foro explanará 
sobre restrições orçamentárias

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Iran Esmeraldo Leite 
convida todos os magistrados e servidores 
da Seção Judiciária da Bahia a compa-
recerem ao auditório Ministro Dias Trin-
dade, nesta quinta-feira, 3 de março, às 
13h30min, para exposição a ser realizada 
acerca das restrições orçamentárias noti-
ciadas para o atual exercício.

O juiz federal esclarecerá quais as con-
dições em que a Seção Judiciária da Bahia 

Curso virtual "Novo CPC  
Institutos Fundamentais"

Estão abertas, e vão até a próxima segunda-feira, 7/3, as pré-inscrições para o curso 
virtual “Novo CPC - Institutos Fundamentais”, promovido pela Universidade Corporativa 
da Justiça Federal da 1ª Região (Unicorp). 

O curso, que é voltado aos servidores do Tribunal, das seções e subseções judiciárias 
da 1ª Região, terá carga horária de 30 horas. 

A capacitação terá início no dia 28/3, e as pré-inscrições poderão ser feitas na página 
da Unicorp no portal do Tribunal. Mais informações pelo telefone: (61) 3140-3944. 

precisará trabalhar para se adaptar ao cor-
te no orçamento do Poder Judiciário.

Também serão detalhadas pelo magis-
trado as ações que  a nossa Seccional, bem 
como as Subseções  Judiciárias, estão im-
plantando para a economia de energia elé-
trica, água e materiais de consumo como 
papel, tonner, copos descartáveis etc.

O evento será transmitido por videocon-
ferência para as Subseções Judiciárias.


