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Aniversariantes
Hoje: Claudia Silva Moraes (17ª Vara), Orionei Mendes Souza (NUASG) E Jose 
Zito dos Santos (NUCAF). Amanhã: Mariana Ponde de Goes Ramos (NUMAN), 
Maiara Ariella Beliz de Queiroz (Bom Jesus da Lapa), Etevaldo Silva de Almeida 
(Alagoinhas) e Mabel Nascimento Pereira (Irecê).

Parabéns!

Seguindo as orientações do CNJ, 
do TRF da 1ª Região e da Direção do 
Foro da SJBA, desde 18 de março de 
2020, a Subseção de Campo Formoso 
está funcionando remotamente (teletra-
balho), em regime de plantão extraor-
dinário.

Os servidores e magistrados  estão 
realizando esforço concentrado para, re-
motamente, conseguir atender priorita-
riamente as demandas elencadas como 
urgentes nas Resoluções CNJ n. 313 e 
PRESI n. 9985909, especialmente os 
pedidos de levantamento de importân-
cias em dinheiro ou valores, liberação de  
precatórios e Requisições de Pequeno  
Valor – RPVs.

No mês de março de 2020, a Sub-
seção conseguiu analisar e autorizar o 
pagamento de 375 RPVs, totalizando 
R$ 4.577.500,34 (quatro milhões, qui-
nhentos e setenta e sete mil, quinhentos 

reais e setenta e sete centavos), dos quais 
R$ 3.031.493,00 (três milhões, trinta e 
um mil, quatrocentos e noventa e três re-
ais) foram  resultado do teletrabalho re-
alizado entre os dias 18 e 31/03/2020. 
Valores estes que, consoante informação 
da COREJ -TRF1, deverão estar disponí-
veis para saque no final de abril/início de 
maio.

Mesmo com as dificuldades iniciais 
enfrentadas, não apenas de cunho tec-
nológico como também aquelas de-
correntes da súbita implantação do 
trabalho remoto no seio das famílias 
dos servidores e magistrados, a equi-
pe conseguiu manter um bom ritmo de 
trabalho.

O resultado da produtividade do mês 
de março 2020  (total de 1.232 atos ju-
diciais) foi, inclusive, superior ao mesmo 
período do ano de 2019 (total: 1.122 
atos judiciais).

Subseção de Campo Formoso
divulga números de produtividade

no regime do teletrabalho

Posse dos novos dirigentes
do TRF1 ocorre esta semana

Na próxima sexta-feira, dia 17 de 
abril, às 16h, os novos dirigentes do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) para o biênio 2020-2022 
tomam posse na sede do Tribunal, em 
Brasília/DF. O desembargador federal 
I’talo Fioravanti Sabo Mendes será em-
possado como presidente do TRF1. No 
cargo de vice-presidente assumirá o de-
sembargador federal Francisco de Assis 
Betti, e como corregedora regional da 
Justiça Federal da 1ª Região a desem-
bargadora federal Ângela Maria Catão 
Alves.

Em razão das medidas temporárias 
adotadas pelo TRF1 de prevenção e re-
dução de riscos de disseminação e con-
tágio do novo coronavírus, o ato de posse 
dos novos dirigentes perante o presiden-
te do Tribunal, desembargador federal 

Carlos Moreira Alves, acontecerá com a 
presença mínima de pessoas necessárias 
a sua realização e será transmitida em 
tempo real pelo sistema de transmissão 
de julgamentos, no portal do TRF1, por 
meio da ferramenta Teams e também 
pelo Youtube.

Para assistir à assinatura do ato de 
posse em tempo real basta acessar a 
página do Tribunal na internet trf1.jus.
br e clicar no banner POSSE DA NOVA 
ADMINISTRAÇÃO DO TRF1. O acesso 
também poderá ser feito ao clicar em 
Comunicação Social e, em seguida, em 
Transmissão de Julgamento, 1ª Turma. 
Por meio da ferramenta Teams, terão 
acesso magistrados do TRF1, por meio 
de link de ingresso a ser enviado a seus 
e-mails institucionais.

Fonte: TRF1


