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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Maria Elieide Machado Leite Magalhaes (Nucaf), Waldelino Barbosa de San-
tana Junior (19ª Vara), Bruno Lucas Bonfim Santos (Feira de Santana), Maria Rita 
Guedes da Silva (Irecê) e Matheus Miranda Santana (Nucgp). Amanhã: Juiz federal 
Eduardo Gomes Carqueija (3ª Vara), juíza federal substituta Renata Almeida de 
Moura Isaac (7ª Vara), Luis Eduardo Lopes Silva (Campo Formoso), Martina Matos 
Oliveira (Alagoinhas) e Emilio Paim Otero (Nucaf). Parabéns!!!

Decisão Presi amplia plantão 
extraordinário na Seção Judiciária 
da Bahia e Subseções vinculadas

A Decisão Presi - 1/2021 do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região 
suspendeu o trabalho presencial em 
todas as unidades da Seção Judiciária 
da Bahia, voltando, assim, ao denomi-
nado Plantão Extraordinário, permane-
cendo apenas os serviços considerados 
essenciais, bem assim os concernen-
tes à digitalização de autos físicos, já 
contratados, uma vez  que não impli-
cam interação dos envolvidos com usu-
ários externos.

Tal decisão se deu em decorrên-
cia da solicitação encaminhada pelo 
Diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, Juiz Federal Fabio Morei-
ra Ramiro, por meio do  Ofício SJBA-
-DIREF 11914021,  contendo as ale-
gações formuladas pelo Juiz Federal 

Eduardo Carqueija, Coordenador-Geral 
do Comitê de Seccional de Gestão de 
Crise.

A Corregedoria Regional do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, 
por intermédio do Despacho TRF1-
-Corregedoria-GAGER 12035358, 
não se opôs ao pedido de retorno ao 
regime de Plantão Extraordinário. Da 
mesma forma, foi  a posição do Co-
mitê de Gestão de Crise do Tribunal, 
por seu Coordenador-Geral, Desem-
bargador Federal Marcos Augusto de 
Sousa, que manifestou, em resumo, 
que “(...) o  pedido pode ser atendido 
na  medida em  que  observa os pro-
tocolos de segurança sanitária, bem 
como as normas do Tribunal e do CNJ 
que regulamentam a matéria”.

A tradicional Feijoada de confra-
ternização dos funcionários terceiri-
zados da Seção Judiciária da Bahia, 
promovida anualmente  pelo Comitê 
de Ação Social, foi realizada ontem 
no restaurante da Seccional. O Co-
mitê foi representado pela servidora 
Fátima Farias,  que comprou, com os 
valores arrecadados, os brindes que 
foram sorteados durante o almoço. 
Abaixo, publicamos a mensagem da 
servidora relatando a importância da 
promoção desse evento para os nos-
sos colaboradores:

“Desde o meu ingresso na Justiça 
Federal da Bahia em 1999, sempre 
chamou a minha atenção e encantou o trabalho desempenhado pela Comissão de 
Ação Social, não somente por seus propósitos, mas pela admirável dedicação de 
seus membros que foram se tornando, ao longo dos anos, quase que “vitalícios”, 
fosse pela vocação ou ainda pela ausência de voluntários dispostos a se engajar 
no movimento.

Fizeram desse mister uma entrega devotada do seu precioso tempo para pro-
mover o bem estar de servidores, colaboradores e da comunidade que nos cerca, 
trazendo leveza e humanidade à austera rotina de uma casa da Justiça.

Nesse tão atípico ano de 2020, sabíamos que seria praticamente impossível 
empreender as ações costumeiramente desenvolvidas todo final de ano na nossa 
sede, tais como distribuição de cestas aos terceirizados e a Árvore de Natal soli-
dária que presenteia os seus filhos menores.

Entretanto, assim como a esperança por dias melhores, o inconformismo tam-
bém insiste em permanecer dentro de cada um de nós, e foi assim que, sob a 
coordenação da incansável colega Luzineide, nossa mais recente aposentada do 
trabalho da SJBA (sim, digo do trabalho porque da ação social e da Asserjuf ela 
não se aposentará tão cedo!), partimos para angariar recursos, a fim de que pu-
déssemos homenagear, ainda que de forma singela, aqueles que, com seu valo-
roso trabalho, fazem acontecer o dia a dia da SJBA, permitindo o funcionamento 
eficiente de todas as suas unidades. São eles os TERCEIRIZADOS.

Ao lançarmos a ideia, na forma “boca a boca”, foram muitos os colegas que 
se sensibilizaram e se dispuseram a colaborar e assim, com toda a cautela e 
segurança sanitária que o momento nos impõe, nos dias 22/12/2020 (JEF) e 
06/01/2021 (SEDE) aconteceram almoços simples mas cheios de carinho 
para confraternização entre eles e também o sorteio de brindes, já que não pode-
ríamos contemplar a todos.

Com este relato, gostaria primeiramente de agradecer à Direção do Foro, na 
pessoa da sua Diretora da Secretaria Administrativa - Patrícia Menezes -, por todo 
apoio a esse projeto e ainda à Diretora do NUASG - Kátia Fernandes - que não 
mediu esforços, mesmo em meio ao caos decorrente das diversas obras que estão 
sendo realizadas nas nossas dependências, para que tudo ocorresse de forma 
tranquila, segura e harmoniosa.  

Posso afirmar que foram momentos de muita alegria e agradeço, de todo co-
ração, aos colegas que generosamente abraçaram essa causa. Sem sua ajuda, 
nada disso seria possível! 

Quero deixar ainda registrado o meu MUITO OBRIGADA a dois dos nossos 
“patrimônios”: ERON, pelo amoroso e dedicado empenho em arrumar primorosa-
mente o espaço em que foi realizado o evento (o restaurante), e ALBERTINA que 
preparou divinamente o almoço.”

Margem da Palavra

CJF libera R$1,2 bilhão em RPVs

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
liberou aos tribunais regionais federais 
(TRFs) os limites financeiros no valor 
de R$1.249.153.890,64 relativos ao 
pagamento das requisições de pequeno 
valor (RPVs), autuadas em novembro de 
2020, para um total de 112.324 proces-
sos, com 135.812 beneficiários.

Do total geral, R$993.343.433,08 
correspondem a matérias previdenciárias 

e assistenciais, a exemplo de revisões de 
aposentadorias, auxílio doença, pensões 
e outros benefícios, que somam 56.950 
processos, com 70.878 beneficiários.
Para o TRF da 1ª Região, do total geral 
de R$359.877.454,35, enquanto o nú-
mero correspondente a Previdenciárias/
Assistenciais foi de R$301.749.573,93 
(15.989 processos, com 18.162 bene-
ficiários).

O Conselho esclarece ainda que 
cabe aos TRFs, segundo cronogramas 
próprios, o depósito dos recursos finan-
ceiros liberados. Com relação ao dia 
em que as contas serão efetivamente 
liberadas para saque, esta informação 
deve ser buscada na consulta de RPVs 
disponível no portal do tribunal regional 
federal responsável.


