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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Manuela Vasconcelos Pereira (4ª 
Vara), Juan Levi Rodrigues Dourado (Vi-
toria da Conquista) e Carlos Henrique 
da Rocha Behrens (NUTEC). Amanhã: 
Gustavo Magalhães Barbosa (NUCJU), 
José Robson Silva (Campo Formoso), 
George de Araújo Menezes (Itabuna), 
Jéssica Rodrigues e Edmilson Morei-
ra Lima (ambos de Feira de Santana). 
Sexta-feira: Lincoln Pinheiro Costa, juiz 
federal da Subseção de Ilhéus, Rúbio 
Rocha de Souza (Vitória da Conquista), 
Josemar Augusto Brito Junior (Barrei-
ras), Douglas Oliveira Lones Santos (2ª 
Vara) e Lucilia dos Santos Alves (Feira 
de Santana). Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal Cláu-
dia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribuição, 
diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. Revi-
são: Márcia Magalhães. Estagiários de Jornalismo: Isabel 
Portela e João Victor Gomes. Tiragem: 26 exemplares. Edi-
ção eletrônica encaminhada para mais de 1.000 e-mails. 
Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Cardápio de amanhã 
do Gradin Gril

Cozido, Frango na Cerveja, Pernil ao 
Molho com Legumes, Peixe à Moda do 
Chef, Spaghetti ao Molho de Camarão, Tor-
ta de Peito de Peru à Moda do Chef e Torta 
de Frutas Cristalizadas.

Canal de comunicação direta com 
Conselho Deliberativo do Pro-Social 
Os representantes dos servidores no Conselho Deliberativo do Pro-Social contam, a 

partir de agora, com um e-mail exclusivo para receber mensagens dos representados. A 
caixa postal foi recentemente reativada, após longa tramitação de processo no SEI em que 
fora solicitado pelo representante dos servidores ativos uma linha de comunicação.

Os conselheiros contarão também com a colaboração da Assessoria de Comunicação 
Social do Tribunal para a divulgação, a toda a 1ª Região, de eventuais comunicados e 
notícias relativos ao Plano e ao CDPS, já que a criação de listas de endereços exclusivas, 
que também foi objeto de pedido no mesmo processo, encontra-se em andamento.

O intuito é que essa linha permaneça disponível a todos os servidores que vierem a 
ocupar a função daqui para frente, como forma de garantir a interação entre representan-
tes e representados. O endereço da caixa postal é: Conselho do Pro-Social-Representante 
dos Servidores (conselho.repr@trf1.jus.br).

Funpresp-Jud apresenta resultados 
de rentabilidade do semestre

A Fundação de Previdência Complemen-
tar do Servidor Público Federal do Poder Ju-
diciário (Funpresp-Jud) informa que o Pla-
no de Benefícios da instituição encerrou o 
primeiro semestre de 2017 com 5,79% de 
rentabilidade líquida, ficando acima do índi-
ce de referência (3,25%) no período, assim 
como do Certificado de Depósito Interban-
cário (5,65%) e da poupança (3,54%). 

Já o resultado real do Plano de Benefí-
cios foi equivalente a 4,56% (resultado no-
minal líquido descontado da inflação), pois 
o IPCA atingiu 1,18%. Assim, o resultado 
do semestre já superou a meta de renta-

bilidade real para o ano (IPCA + 4,50%, 
descontados os custos dos investimentos).

A carteira de investimentos do Plano de 
Benefícios finalizou o período com aproxi-
madamente 95,6% dos recursos em Renda 
Fixa, 0,7% em Renda Variável e 3,7% em 
Investimento no Exterior.

O patrimônio total administrado pela 
Fundação no final de junho alcançou R$ 
124,6 milhões, sendo R$ 109,9 milhões 
no Plano de Benefícios e R$ 14,8 milhões 
no Plano de Gestão Administrativa.

Fonte: TRF1

Siga a Seção Judiciária 
da Bahia e o TRF 1 
nas redes sociais

A Seção Judiciária da Bahia e o TRF1 
estão nas redes sociais. Nas páginas oficiais 
dos órgãos no Facebook você pode receber 
diariamente o JFH, acompanhar as princi-
pais decisões e ficar por dentro do que acon-
tece na Justiça Federal da 1ª Região.

O TRF1 também está no Instagram e 
você pode compartilhar fotos e pequenos 
vídeos de momentos e de campanhas da 
instituição. Quem não possui o aplicativo 
no celular, basta fazer o download na App 
Store ou no Google Play, criar um perfil pró-
prio e começar a seguir o @trf1oficial.

Câmeras Regionais 
Previdenciárias têm 

competência ampliada
A Presidência do TRF1 publicou no dia 

20 de julho, a Resolução Presi 25, que al-
tera parcialmente o art. 7º da Resolução 
Presi 23 de 2014, ampliando a competên-
cia das Câmaras Regionais Previdenciárias.

As CRPs devem julgar, além de apela-
ções e outros processos já definidos pela 
Resolução Presi 23, as arguições de impe-
dimento e suspeição contra seus juízes. A 
nova norma estabelece que as CRPs deve-
rão adotar, como providência, a remessa 
ao Tribunal da arguição de impedimento e 
suspeição contra o desembargador federal, 
presidente da Câmara, para que o incidente 
processual tramite conforme dispõe o Regi-
mento Interno do TRF1. A Resolução Presi 
25 está disponível na Biblioteca Digital.

AGU na Bahia desiste de 990 recursos 
sem chance de êxito envolvendo o INSS

A Advocacia-Geral da União desistiu de 
990 recursos em processos que discutiam 
o fornecimento de benefícios previdenciários 
no interior da Bahia. As desistências ocor-
reram durante mutirão realizado na Turma 
Recursal da Justiça Federal no Estado.

As renúncias foram efetivadas apenas 
nos casos com jurisprudência desfavorável 
ao INSS consolidada, ou seja, em que não 
havia chance de êxito.

Os processos envolviam pedidos de con-
cessão judicial de benefícios por incapaci-
dade (auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez), benefício assistencial e segura-
dos especiais. Com as desistências, leva-
das adiante com o respaldo das Portarias 
488/16 da AGU e 258/16 da Procuradoria-
-Geral Federal, o INSS economizou R$ 2 mi-
lhões em honorários que teriam de ser pagos 
em condenações futuras que determinariam 
a realização dos pagamentos pleiteados.

O JFH divulgou na sua edição de 11/5 
que o Centro Judiciário de Conciliação da 
Bahia realizou, de 24 a 28 de abril, a pri-
meira edição do Projeto de Desistência de 
Recursos, abrangendo processos seleciona-
dos pelas Turmas Recursais da Bahia. 

Dos 2.406 processos triados pelas Tur-
mas Recursais, 1.839 foram objeto de de-
sistência pela equipe de procuradores fe-
derais, que atuaram em regime de mutirão 
nas salas de audiências do Centro Judiciá-
rio de Conciliação da Bahia, resultando em 
76% de sucesso, impactando na diminui-
ção dos acervos das Turmas, bem como 
na satisfação das partes autoras com a 
solução das demandas. 

Esta ação pioneira foi fruto da parceria 
entre a coordenadora das Turmas Recur-
sais  dos Juizados Especiais Federais da 
Bahia, juíza federal Marla Consuelo  Ma-
rinho;  a  coordenadora  do  Centro de 
Conciliação da Bahia, juíza federal Ana 
Carolina  Fernandes;  a  procuradora-chefe 
em  exercício  da  Procuradoria  Federal  
na Bahia,  Ivana  Roberta  de  Souza; o  
coordenador  da  equipe  de  trabalho  re-
moto  de  benefícios  por  incapacidade  
no  Estado  da  Bahia, procurador federal 
Ricardo Caldas.

 Para formalizão da iniciativa foi firma-
da a Portaria  Conjunta/CEJUC-BA/INSS/
Coordenação  das  Turmas  Recursais  do  
Estado  da Bahia n. 001, de 4 de abril de 
2017. 

Processos virtuais - Em breve, o su-
cesso da parceria vai se estender aos pro-
cessosvirtuais das Turmas Recursais, am-
pliando o alcance das ações desta exitosa 
parceria.

Fonte: CONJUR 

Desembargadora federal Neuza 
Alves participa de “II Seminário 
Biopolíticas e Mulheres Negras” 


