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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rafael Azevedo Nascimento 
(Irecê) e Iris Conceição Santos da Sil-
va (Jequié). Amanhã: Juíza Federal 
Cynthia de Araújo Lima Lopes (14ª 
Vara), Clenilza de Jesus Barcelar 
(CEF) e Raphael de Moraes Sarmento 
Filho (Turma Recursal).
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Os juízes federais da Bahia reuniram-
-se no dia 10 de agosto para um almoço 
em comemoração ao Dia do Magistrado 
e em homenagem à desembargadora fe-
deral Neuza Maria Alves da Silva, que 
recentemente requereu aposentadoria 
junto ao Tribunal Federal da 1ª Região.

O evento foi organizado pela Associa-
ção dos Juízes Federais da Bahia – AJU-
FBA e contou com o apoio da Direção do 
Foro desta Seccional, tendo congregado 
cerca de 35 magistrados, tanto da Capi-
tal quanto das subseções. 

A homenageada, com inegável emo-
ção, fez um relato de sua carreira na Jus-
tiça Federal, desde sua assunção como 
juíza federal auxiliar da então 1ª Vara, 
quando o órgão funcionava na Praça da 
Piedade, no Centro de Salvador, até sua 
ascensão ao cargo de desembargadora 
federal do TRF - 1ª Região, em 2004, 
onde exerceu diversas funções adminis-
trativas, destacando, todavia, a sua de-
voção pela atividade judicante, com as 
causas previdenciárias. 

AJUFBA presta homenagem
à desembargadora Neuza Alves

Na oportunidade, a homenageada de-
sejou sucesso aos juízes que ali estavam 
e os aconselhou a sempre colocarem a 
família em primeiro lugar. A desembarga-
dora Neuza Alves foi aplaudida de pé por 
todos os presentes. 

O presidente da AJUFBA, juiz fede-
ral Fábio Ramiro, fez breve discurso em 
comemoração ao Dia do Magistrado e 
em homenagem à desembargadora 
federal Neuza Alves. Disse o presi-
dente da AJUFBA que não poderia 
haver melhor oportunidade para 
aquela cerimonia, pois, sendo o dia 
também dedicado à magistratura, 
estavam diante de uma juíza exem-
plar e que reúne as melhores carac-
terísticas para o exercício da função.

Em seguida, o juiz federal Fábio 
Ramiro entregou uma placa à home-
nageada com trecho de poema de 
Cora Coralina e a seguinte dedicató-
ria: “Homenagem dos Juízes Fede-
rais da Seção Judiciária da Bahia à 
Desembargadora Neuza Maria Alves 
da Silva, cuja história ficará registra-
da em cada pequeno tijolo que aju-
dou a construir em nossa Justiça Federal, 

numa trajetória que é fonte de orgulho e 
inspiração para todos os seus colegas de 
ontem, hoje e sempre”. 

A diretora social da AJUFBA, juíza fe-
deral Luisa Lima de Almeida, que esteve 
à frente da organização do evento, entre-
gou um buquê de flores à homenageada, 
que mais uma vez agradeceu o carinho 
de seus colegas da Bahia. 

Novo procedimento de 
requisição de material

reduz consumo de papel
A partir de setembro, a Seção de Ma-

terial desta Seccional mudará o procedi-
mento relativo ao envio da  guia de requi-
sição de material, no intuito de reduzir 
o consumo de papel. Juntamente com 
o material solicitado, a SEMAT enviará 
uma única via da guia de requisição que 
retornará àquela unidade, após conferên-
cia e assinatura do servidor da unidade 
requisitante. Caso o servidor solicitante 
queira uma via da requisição, deverá 
informar ao terceirizado da SEMAT, no 
momento da entrega do material.  Poste-
riormente, a guia será encaminhada em 
formato PDF para o email pessoal do ser-
vidor que a requereu.

Desembargadora Federal Neuza Alves

Subseção de Bom Jesus 
da Lapa inicia processo 
de seleção de estágio
As inscrições para a III Seleção de Es-

tagiários de Nível Superior para a Sub-
seção Judiciária de Bom Jesus da Lapa 
encontram-se abertas e prosseguem até 
o próximo dia 4.

Podem se inscrever os estudantes que 
estejam cursando entre o segundo e quin-
to semestre dos cursos de Administração 
e Pedagogia da Universidade Estadual da 
Bahia - Campus Bom Jesus da Lapa.

Mais informações estão disponíveis 
aos interessados na página http://por-
tal.trf1.jus.br/sjba/concursos/estagios/
subsecao-judiciario-de-bom-jesus-da-
-lapa.htm.

Cardápio do 
restaurante para hoje
• Cozido • Almôndegas de carne ao 

molho • Carneiro siciliano • Fargita a 
barbecue • Peixe à Moda do Cheff • Fol-
gatini ao molho • Torta doce • Risoto de 
bacalhau e alho-poró.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Gradin Grill

Conselho libera R$ 
777 milhões em RPVs 

autuadas em julho
O Conselho da Justiça Federal (CJF) 

liberou aos Tribunais Regionais Rede-
rais (TRFs) os limites financeiros de R$ 
777.034.919,95 relativos às Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs) autua-
das em julho de 2017, para um total de 
87.814 processos, com 95.184 pessoas 
beneficiadas.

Do total geral, R$ 633.753.307,12 
correspondem a matérias previdenciárias 
e assistenciais – revisões de aposentado-
rias, pensões e outros benefícios – que 
somam 55.504 processos, com 59.297 
pessoas beneficiadas. 

O CJF esclarece que cabe aos TRFs, 
segundo cronogramas próprios, o depósi-
to dos recursos financeiros liberados. Já a 
informação sobre o dia em que as contas 
serão efetivamente liberadas para saque 
deve ser buscada na consulta processual 
do portal do Tribunal responsável.

RPVS EM CADA REGIÃO 
DA JUSTIÇA FEDERAL

• TRF da 1ª Região (DF, MG, GO, TO, 
MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP): 
Geral: R$ 278.089.449,73. Previdenciá-
rias/Assistenciais: R$ 229.574.073,52 
(14.262 processos, com 15.702 pessoas 
beneficiadas).

• TRF da 2ª Região (RJ e ES): Geral: 
R$ 68.792.145,15. Previdenciárias/As-
sistenciais: R$ 44.865.964,38 (2.740 
processos, com 2.740 pessoas benefi-
ciadas)

• TRF da 3ª Região (SP e MS): Ge-
ral: R$ 149.950.105,01. Previdenciá-
rias/Assistenciais: R$ 131.811.418,99 
(9.343 processos, com 9.343 pessoas 
beneficiadas).

• TRF da 4ª Região (RS, PR e SC): 
Geral: R$ 189.788.964,71. Previdenci-
árias/Assistenciais: R$ 164.103.986,53 
(20.450 processos, com 20.452 pesso-
as beneficiadas).

• TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN 
e PB): Geral: R$ 90.414.255,35. Previden-
ciárias/Assistenciais: R$ 63.397.863,70 
(8.709 processos, com 11.060 pessoas 
beneficiadas).


