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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Adriene Cavalcante dos Santos 
(Paulo Afonso), Gabriel Machado (Vitó-
ria da Conquista) e Júlia Terra Nova dos 
Santos (12ª Vara). Amanhã: Luã Lage 
Leite (24ª Vara), Matheus Sacramento 
de Jesus (19ª Vara), Felipe Santos Costa 
(Bom Jesus da Lapa), Carolina Matos e 
Luana Tavares (ambas de Vitoria da Con-
quista) e Nilson Albuquerque (Contrate).

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, reda-
ção, revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart 
- SECOS. Diagramação e Impressão: Gésner 
Braga - SETEDI. Tiragem: 25 exemplares. Tele-
fones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 
3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.
br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

 Portaria suspende 
expediente externo e 
prazos na Subseção 
Judiciária de Irecê

A Portaria PRESI/SECGE n.254, do 
TRF1, suspende o expediente externo e os 
prazos processuais na Subseção Judiciária 
de Irecê no período de 12 a 16/8, em razão 
da realização do mutirão de audiências do 
Juizado Especial Federal Adjunto naquela 
Subseção.

No período, ficarão mantidas a aprecia-
ção de ações, procedimentos e medidas de 
urgência que visem a evitar perecimento de 
direito.

Subseção de Guanambi divulga 
números referentes ao 1º semestre

A Subseção Judiciária de Guanambi di-
vulgou os números referentes ao primeiro 
semestre de 2014. Os destaques foram a 
expressiva redução do acervo de proces-
sos em tramitação no JEF, que passaram 
de 5.578 para 2.902, e o volume de re-
quisições de pagamento encaminhadas ao 
TRF1, em um total de 2.290 RPVs. Os 
processos da vara também apresentaram 
redução, conforme a tabela acima.

A melhora dos números pode ser atribuí-
da ao empenho de juízes, servidores, estagi-
ários e demais colaboradores, ocasionando 
uma significativa redução do tempo de tra-
mitação dos processos, o que tem contribuí-
do para mudar a realidade do jurisdicionado 
que busca os serviços da Justiça Federal.

Primeira Região na TV 
Edição 198

 TRF1 institui formulário eletrôni-
co para solicitação de ajuda de custo; 
 Presidente do Tribunal reúne-se com 
diretores de foro das seccionais;  Pro-
-social disponibiliza novas informações 
e serviços no portal dos beneficiários.  
Veja na matéria especial a inauguração 
das novas instalações da Subseção Judi-
ciária de Parnaíba no Piauí. Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Subseção de Juazeiro determina 
26 reintegrações de posse de imóveis 
do Programa Minha Casa, Minha Vida

A Subseção Judiciária de Juazeiro expe-
diu 26 mandados de reitegração de posse 
em imóveis do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida naquele município.

A ordens foram o resultado de uma in-
vestigação do Ministério Público Federal 
que apontou irregularidades no programa 
de moradia do governo federal. Os oficiais 
de Justiça cumpriram a determinação nes-
ta segunda-feira, dia 7 de julho.

Os imóveis, que fazem parte dos resi-
denciais Praia do Rodeadouro e Morada 
do Salitre, estavam desocupados ou ha-
viam sido alugados ou vendidos - o que 
significa quebra de contrato. Segundo a 
Caixa, depois de adquiridos, os imóveis 
do Programa só podem ser vendidos após 
dez anos.

“Colocamos, em parceira com a Pre-
feitura de Juazeiro, uma equipe para 
apurar a situação de cada um dos imó-
veis. Identificamos famílias que não eram 
aquelas que pactuaram o contrato conos-
co e outros imóveis estavam desocupa-
dos”, conta o superintendente regional da 
Caixa, José Raymundo Cordeiro Junior.

Servidora originária desta Seccional é eleita 
para o Conselho Deliberativo do Pro-Social

A analista judiciário Rita Olívia Anneys 
Cardoso (foto ao lado), há mais de 20 anos 
servidora desta Seção Judiciária, acaba de 
ser eleita representante dos servidores ati-
vos no Conselho Deliberativo do Pro-Social.

Desde a última eleição do Conselho, 
Rita Olívia vinha tentando participar do 
pleito mas, pelas regras do programa, so-
mente podem se candidatar servidores do 
TRF1 ou da Seccional do DF. 

Como a servidora está hoje no gabinete 
do desembargador federal Cândido Moraes, 
em Brasília, finalmente pode se submeter à 
eleição.  E Rita já estreou em grande estilo. 
Concorrendo com dois outros colegas, ela 
recebeu mais de 51% dos votos.

A colega enviou aos amigos a mensa-
gem contida no quadro ao lado. 

Convite
A ASSERJUF e o SINDJUFE convidam 

os servidores para um sarau especial na 
sede da associação dos servidores com 
participação dos colegas Rudá Monteiro e 
Mauro Guilherme.

Algumas famílias foram notificadas pela 
Caixa e deixaram os imóveis antes da ação 
de desocupação, que contou com o apoio 
de policiais militares. Outras pessoas que 
estavam nos imóveis terão que desocupá-
-los e eles serão devolvidos à Caixa e rein-
seridos no Minha Casa, Minha Vida.

Segundo a diretora de Secretaria da Sub-
seção de Juazeiro, Márcia Leal, nem todos 
os mandado puderam ser cumpridos na 
integralidade pois em algumas das residên-
cias havia pessoas com algum tipo de  pro-
blema que não permitia que fossem despe-
jadas sem ter para onde ir, como o caso de 
residências ocupadas por pessoas doentes 
ou muito idosas ou recém operadas e até 
mesmo com muitas crianças pequenas.

Caríssimas/Caríssimos,

Agradeço a confiança que vocês depositaram em mim e o empenho de todos para 
que a escolha para representar os servidores no Conselho Deliberativo do Pro-Social 
recaísse sobre mim. É induvidoso que o nosso plano de benefícios constitui verdadei-
ro patrimônio do Corpo Funcional da Primeira Região. Assim, tenham certeza de que 
sinto o peso da responsabilidade em assumir tal encargo.

Entretanto, a despeito da minha conhecida e propalada ousadia, estou muitíssimo 
consciente de que preciso ser tecnicamente capacitada para poder desempenhar com 
um mínimo de eficiência este múnus. 

Nós todos: eu, vocês e aqueles que acreditaram no que afirmamos na “Plata-
forma Eleitoral” e na “Proposta de Atuação” (resultado de construção conjunta), 
esperamos uma atuação diferenciada, séria e voltada para a defesa dos direitos 
e interesses dos servidores, capaz de transformar a realidade atual de um Plano 
que já foi considerado um dos melhores do País, para elefante branco encerrado 
em uma caixa de Pandora que a todo instante apresenta surpresas desagradáveis 
àqueles que deveria beneficiar.

Assim, precisamos reafirmar agora o nosso compromisso de que, embora tenha 
sido o meu nome o escolhido, a atuação terá que resultar de análise, pesquisa e 
reflexão, onde todos possam contribuir não com meras opiniões, mas com o conheci-
mento, talento e suor para o que é objetivo comum: Restaurar o equilíbrio econômico-
-financeiro do Pro-Social de modo a que este patrimônio dos servidores e magistrados 
que integram o Corpo Funcional da Primeira Região se consolide na sua missão de 
“promover o bem-estar dos beneficiários por intermédio de políticas de saúde, contri-
buindo para a qualidade de vida dos inscritos” no Programa.

A Direção do Foro e a COJEF ajudaram 
a criar as condições prévias que permitiram 
a melhoria do quadro estatístico, com des-
taque para os mutirões realizados no ano 
de 2013, que contaram com o inestimável 
auxílio de juízes e servidores de outras lo-
calidades.

No total, os municípios que estão sob a 
jurisdição da Subseção Judiciária de Gua-
nambi têm uma população de aproxima-
damente 600 mil pessoas, de acordo com 
dados estimados de 2013 do IBGE. 
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