
Aniversariantes
Hoje: Jadson Souza Fernandes (Je-
quié), Marcela Maiana Mesquita (15ª 
Vara), Christiano de Paula Assis (Tei-
xeira de Freitas), Rita Olivia Anneys 
Cardoso (NUASG) e Arnaldo Souza 
Borges (VIPAC). Amanhã: Eliana Vieira 
Alves Vitório e José Luis Santana Men-
des (ambos do NUCJU). Quinta-feira: 
Claudia Mariano de Almeida Temporal 
Soares (8ª Vara), Gislara Flora Teixeira 
(Vitoria da Conquista), Rodrigo Soares 
de Queiroz Pereira e Yasmin Cavalcan-
ti da Silva (ambos de Paulo Afonso). 
Sexta-feira: Ana Claudia Xara Gonçal-
ves (12ª Vara), Paulo César Paranhos 
de Castro (21ª Vara), Adriele Santos 
de Almeida (Turma Recursal), Romil-
de de Jesus Ramos (15ª Vara), Joaldo 
Guimarães Simões e Deisiane Lima de 
Souza (ambos da 9° Vara). Sábado: 
Delmo Agnelo Loureiro Vasconcelos 
(Itabuna) e Zineide Alves Tupina (Ju-
azeiro). Domingo: Juíza federal Daya-
na Bião de Souza Moinhos Muniz (9ª 
Vara), Mônica Salgueiro de Melo Sar-
pa (4ª Vara), Teresa de Jesus Leitão 
(NUCJU), Flávio Ribeiro Bello (Campo 
Formoso), Cristiane Pinto da Paixão 
(Eunápolis), Carolaine Pereira Almeida 
(1ª Vara), Jonaica Santos Alves (Turma 
Recursal) e Michelle Santana Teixeira 
(Vitória da Conquista). Segunda-feira: 
Marcelo Silva Athayde (Vitória da Con-
quista) e Fernanda Medrado Silveira 
(Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Mutirão da Subseção de Juazeiro totaliza 
mais de 4 milhões em acordos de RPVs
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Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, diagramação, revisão e impressão: Setor de Comunicação 
Social. Encarregada: Rita Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Estagiária de jornalismo: 
Joyce Melo Matos. Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
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De 02 a 05 de outubro, a Subseção 
de Juazeiro realizou  mutirão de audi-
ências previdenciárias, onde foram ex-
pedidas 285 Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs), totalizando mais de R$ 
4.300.000,00 em acordos.

Autorizado pela coordenadora dos Jui-
zados Especiais Federais (COJEF), a de-
sembargadora federal Gilda Sigmarinda 
Seixas, o mutirão, realizado no complexo 
Multieventos da UNIVASF, julgou 800 
processos em apenas 4 dias, atraindo ao 
local cerca de 2.400 pessoas.

Durante o mutirão, atuaram quatro 
magistrados, sendo eles: a coordenadora 
do evento e juíza federal da Subseção de 
Juazeiro, Andréa Márcia Vieira de Almei-
da; o juiz federal substituto da Subseção 
de Juazeiro, Thiago Queiroz Oliveira; o 
juiz federal substituto da Subseção de 
Campo Formoso, Pedro Vinícius Moraes 
Carneiro; e o juiz federal da Subseção de 
São Raimundo Nonato da Seção Judiciá-

ria de Pernambuco do TRF 5, Pablo Enri-
que Carneiro Baldivieso.

Além do esforço e dedicação dos ser-
vidores da Subseção, que se desdobra-
ram por vários dias para que o mutirão 
acontecesse de forma tranquila e orga-
nizada, o evento também contou com o 
apoio da Direção do Foro da SJBA, que 
destacou 3 servidores para auxiliar nos 
cálculos e expedições de RPVs, além do 
de mais 1 servidor na área de segurança 
e transporte. E não para por aí, também 
teve mais apoio de servidores vindos das 
subseções de Campo Formoso e São Rai-

NUBES divulga datas para 
nova coleta de sangue 

para realização de exames 
periódicos de saúde

O Núcleo de Bem-Estar Social (NU-
BES) informa que o Laboratório Sabin 
estará nos prédios da Sede e JEFs da 
SJBA realizando nova coleta de sangue e 
recolhimento de material biológico para 
o exame periódico de saúde. Confi ra as 
datas e programe-se:

Sede - Fórum Teixeira de Freitas
Local: 2º Subsolo do Prédio Anexo
Data: 08/11 (quarta-feira)
Horário: 8h

JEFs - Edifício Arx Tourinho
Local: 2ª Andar
Data: 09/11 (quinta-feira)
Horário: 8h

O NUBES pede que os interessados 
confi rmem sua participação até às 14h 
do dia 06/11 pelo 3617-2664 (Sede) e 
3616-4346 (JEFs).

Para quem for fazer o exame, é reco-
mendado que evite ingerir gorduras e ál-
cool, jejuando por 12h.

mundo Nonato, esta última Subseção da 
JF em Pernambuco.

Estiveram presentes também o presi-
dente da Organização dos Advogados do 
Brasil em Juazeiro, o Dr. Aderbal Viana, 
a Defensoria Pública da União, na pes-
soa do Dr. Marcelo Pontes Galvão, além 
de Procuradores Federais e prepostos do 
INSS, advogados atuantes na Subseção, 
entre outros.

CJF modifi ca sistemática 
para transferência
de servidores da
Justiça Federal

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
aprovou alterações no procedimento de 
remoção de servidores da Justiça Fede-
ral. A modifi cação foi votada na sessão 
da última segunda-feira (23), no Rio de 
Janeiro, que contou com a participação do 
presidente do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) e membro do Cole-
giado, desembargador federal Hilton Quei-
roz. Dessa forma, a remoção de servidores 
do CJF e da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus foi alterada para a inclusão 
da possibilidade de remoção sem permuta 
e de suspensão da remoção por permuta.

A proposta de alteração da Resolução 
CJF nº 3, de 10 de março de 2008, foi 
de relatoria da presidente do Colegiado, 
ministra Laurita Vaz. Ela explica que a 
proposta surgiu em decorrência da neces-
sidade de reequilibrar a força de trabalho 
da Justiça Federal de modo a suprir os dé-
fi cits causados pelo Concurso Nacional de 
Remoção, desde o ano de 2013, quando 
foi criada a fi gura da remoção sem per-
muta. “A Secretaria de Gestão de Pessoas 
(SGP) informou existirem, atualmente, 31 
superávits e 75 défi cits de servidores nos 
órgãos da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus, o que tem gerado recla-
mações de gestores e magistrados em 
face da diminuição do número de servido-
res em suas unidades”, assinalou em seu 
voto.

De acordo com a magistrada, a alte-
ração vai servir, sobretudo, para “regula-
mentar a remoção sem permuta, a qual 
poderá ser mensal com vistas a ajustar os 
desequilíbrios na força de trabalho causa-
dos pelos concursos nacionais de remo-
ção anteriores e possibilitar à Administra-
ção suspender a remoção com permuta 
e, assim, promover ajustes de lotação”, 
disse a relatora. Ela considerou, ainda, 
ser possível a suspensão da realização do 
concurso anual de remoção com permuta, 
uma vez que este é promovido a critério 
da Administração. “As medidas não apre-
sentam qualquer afronta à legislação de 
regência e visam ao aprimoramento do 
certame”, concluiu.

Fonte: TRF1


