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Afonso).
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Diretor do Foro fala sobre restrição 
orçamentária e atuação da SJBA durante 
pandemia em entrevista ao Bahia Notícias

O Juiz Federal Diretor do Foro da Se-
ção Judiciária da Bahia, Fábio Moreira 
Ramiro, concedeu uma entrevista ao por-
tal Bahia Notícias em live realizada na 
última terça-feira, 23, no Instagram.

A entrevista iniciou com o magistrado 
falando sobre a experiência em assumir 
a Direção do Foro em plena pandemia 
e sobre como a SJBA vem atuando em 
Plantão Extraordinário de Trabalho desde 
então, trazendo números que revelam o 
saldo positivo da instituição mesmo em 
meio a um cenário pouco favorável.

“De 1º de março a 30 de junho de 
2019, foram proferidas na Seção Judi-
ciária da Bahia 165 mil decisões judi-
ciais, entre decisões, sentenças, despa-
chos e acórdãos das Turmas Recursais. 
Este ano, até ontem, dia 22, nós tive-
mos 140 mil processos julgados, ex-
cluindo os 17 dias de março (antes da 

quarentena) e ainda os 8 dias de junho 
que faltam. Então nós não tivemos uma 
perda considerável na produtividade, 
pelo contrário, ela aumentou”. O magis-
trado também declarou que a segunda-
-feira costuma ser o dia mais produtivo 
da semana para a Seção, pois sua média 
diária é de 2.775 processos julgados.

Além de trazer dados sobre a produ-
ção da instituição em regime de teletra-
balho e home office, Dr. Fábio também 
falou sobre as restrições orçamentárias 
que a SJBA vem enfrentando desde 
2018 e como isso afeta o funcionamen-
to do órgão. “(...) Precisamos ser criati-
vos, mas a criatividade também enfren-
ta barreiras. O serviço público no geral 
está sofrendo muito, não só o da Justiça 
Federal.”

Atermação online - O julgamen-
to de ações para concessão do auxílio-
-emergencial e a novidade da Atermação 

Online também foram temas abordados 
durante a live. A iniciativa possibilita 
que, qualquer cidadão que não consiga 
contatar um advogado, ajuizar ação na 
Justiça Federal seja referente ao auxílio 
emergencial ou qualquer outro caso que 
seja da competência dos Juizados Espe-
ciais Federais. Para  tanto,  o  usuário  
deverá  preen-cher e salvar o formulário 
de atermação online,  disponível  no  en-
dereço  http://www.jfmt.jus.br/pub/sjba/
atermacao_sjba.php,  anexando  os  do-
cumentos  pertinentes à sua demanda. 

Vale ressaltar que um sistema de ater-
mação remota da 1ª Região da  Justiça  
Federal  está  em  desenvolvimento pelo 
TRF1, devendo ser posteriormente im-
plantado.

Quem quiser conferir a entrevista na 
íntegra, ela encontra-se disponível no 
Instagram oficial do portal Bahia Notí-
cias, na aba do IGTV.

Aviso do Pro-Social 
sobre exames para 
detectar COVID-19

O Pro-Social informa que todos os 
exames para detectar a COVID-19 ne-
cessitam de autorização prévia, mesmo 
aqueles realizados às expensas do bene-
ficiário, para posterior reembolso.

Caso necessite realizar algum desses 
exames (COVID-19) favor encaminhar a 
solicitação ao e-mail da SESAI ou do SE-
RAMO.

Comissão TRF1 
Mulheres ganha 

unidade no PAe/SEI

A Comissão TRF1 Mulheres, desde o 
último dia 14 de maio, conta com uma 
unidade de lotação no Processo Adminis-
trativo Eletrônico (PAe) do Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI) do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região.

A unidade ganhou o e-mail trf1mulhe-
res@trf1.jus.br e poderá enviar mensa-
gens a partir do SEI. As demais unidades 
poderão marcar a opção “enviar e-mail 
de notificação” no momento do encami-
nhamento de processo, e os usuários do 
TRF1 Mulheres poderão receber creden-
cial de acesso em processo sigiloso.

Comissão TRF1 Mulheres - A Comis-
são tem como objetivo instituir a política 
de valorização da mulher no âmbito da 
1ª Região e fomentar a igualdade da re-
presentatividade entre homens e mulhe-
res nos quadros da JF1. Foi instituída por 
meio da Portaria Presi 9896321, assina-
da em 6 de março de 2020, pelo então 
presidente do TRF1, desembargador fe-
deral Carlos Moreira Alves, no encerra-
mento da Semana da Mulher.

O comitê é presidido pela desembar-
gadora federal Daniele Maranhão, conta 
com a participação de outros desembar-
gadores, juízes federais e servidores, e 
com o apoio das unidades organizacio-
nais do Tribunal e, também, colaborado-
res externos.


