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Aniversariantes - Hoje: Márcia Rodri-
gues de Araújo Reis (SECAD), Sílvia 
Maria da Cruz Azevedo (16ª Vara), 
Fabiana Souza Araujo de Lima (NU-
CRE), José Silva de Santana  e Síl-
via Maria da Cruz Azevedo (ambos da 
18ª Vara), Rodrigo Oliveira Lourenço 
(2ª Turma Recursal) e Ticiana Coelho 
Silveira (6ª Vara). Amanhã: Elizabe-
te Marques Ramos (9ª Vara), Vânia 
Regina Cardona Clavel (NUCRE), Ale-
xandro Silva Pires (Feira de Santana), 
Nathalia Carvalho de Cerqueira (1ª 
Turma Recursal) e Ramon de Oliveira 
Rebouças (NUTEC). Parabéns!!!
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A Subseção Judiciária de Guanambi 
viveu duas semanas bastante intensas 
entre os últimos dias 3 e 15 de junho 
quando o juiz federal Fábio Moreira 
Ramiro e os juízes federais substitutos 
Alex Schramm de Rocha, Andréa Már-
cia Vieira de Almeida e Felipe Bouzada 
Flores Viana, este último na titularidade 
da Subseção de Guanambi, conduziram 
um gigantesco mutirão de audiências 
de processos do JEF Adjunto daquela 
Subseção. 

Foram, no cômputo geral, expedidas 
646 RPVs, totalizando o valor de R$ 
6.590.941,42 (seis milhões, quinhentos 
e noventa mil, novecentos e quarenta e 
um reais e quarenta e dois centavos).

Os magistrados, sob a coordenação 
do juiz federal Fábio Ramiro, realizaram 
1.517 audiências e homologaram 701 
acordos (46,2%). Foram exaradas 196  
sentenças procedentes e 424 sentenças 
improcedentes. Por ausência de autores, 
que foram aguardados até o último dia do 
Mutirão, foram extintos 145 processos.

Durante o mutirão, foram julgados 
pro cessos referentes a aposentadoria 

Mutirão de audiências na Subseção de Guanambi 
resulta em mais de R$ 6,5 milhões em RPVs

rural por idade, aposenta-
doria por invalidez, pensão 
por morte, auxílio-doença e 
salário-maternidade.

Segundo o juiz federal 
Fábio Ramiro,  o mutirão 
de audiências da Subseção 
de Guanambi transcorreu 
dentro da mais absoluta 

normalidade, sem registro 
de intercorrências. 

O magistrado registra o empenho dos 
servidores envolvidos no mutirão, tanto 
os da Subseção de Guanambi quanto os 
designados da sede da Seção Judiciária 
em Salvador, permitindo que os trabalhos 
fluíssem da melhor forma possível.

“Aproveito o ensejo para agradecer 
o apoio fundamental da DIREF, sem o 
qual não teria sido possível a realiza-
ção desse evento, cujos resultados co-
laboram para elevar o conceito da Jus-
tiça Federal na Bahia e em especial 
na cidade de Guanambi e respectiva 
jurisdição.”, afirmou o juiz federal Fá-
bio Ramiro.

A Direção do Foro registra agra-
decimentos especiais à desembar-
gadora federal Neuza Alves e à sua 
equipe da COJEF, sem o que nada 
poderia ter acontecido; aos servi-
dores da Subseção de Guanambi e 
ao seu então diretor de Secretaria 
Raimundo Duarte Calixto, pela en-
genharia local; e à atual diretora de 
Secretaria, Liliane Cardoso Cotrim, 
que assumiu a função, pela capa-
cidade e pelo empenho.

Registra também agradecimentos 
ao prefeito Charles Fernandes e os secretá-
rios de Saúde e de Educação, que dispo-
nibilizaram o espaço do Centro de Treina-
mento dos Professores e o posto móvel de 
atendimento médico e odontológico e aos 
colaboradores que participaram ativamen-
te do sucesso do mutirão: Rotary Clube, 
Instituto Federal Baiano, Lojas Maçônicas 
Sabedoria Triunfante e Mensageiros da Paz, 
Caixa Econômica Federal, Embasa,  Coelba 
e Clube de Diretores Lojistas, sem esquecer 
aos que forneceram os banheiros químicos 
e providenciaram sua higiene.

Agradecimentos também à equipe da 
Stefanini, pela presença 
constante e pelo apoio 
indispensável; ao juiz fe-
deral da Subseção de Vi-
tória da Conquista, Fábio 
Rogério França Souza, 
que, a qualquer tempo, 
disponibiliza o agente de 
segurança daquela Sub-
seção, José Porto Cari-
nhanha e ao agente de 
segurança Lideval San-

Público aguardando momento das audiência 
na Subseção de Guanambi

tos da Silva, que permaneceu protegen-
do e transportando o diretor do Foro, os 
juízes, e todos os servidores de Salvador 
que estiveram presentes em auxílio aos 
trabalhos dos magistrados. E, por fim, 
registra os agracecimentos  à diretora da 
SECAD, Sandra Barco, pelo apoio cons-
tante e decisivo na solução dos proble-
mas e às assessoras Ana Cláudia Xará e 
Márcia Rodrigues, pelo seu empenho.

Segundo a juíza federal substituta da 
12ª Vara, Andréa Márcia de Almeida, 
uma das integrantes da força-tarefa do 
mutirão de audiências, o resultado foi 
extremamente proveitoso, não somente 
porque houve um avanço em mais de um 
ano no julgamento dos processos — a 
maior parte deles estava com audiência 
marcada para 2014 — como também 
porque se deu uma resposta aos anseios 
dos autores já que mesmo aqueles que 
não viram seu benefício implantado ou 
concedido, obtiveram, ao menos, uma 
resposta inicial da Justiça ao seu pedido, 
não ficando mais na expectativa dos seus 
direitos, podendo, é claro, recorrer às 
Turmas Recursais. Além disso, segundo 
a magistrada, a grande soma em RVPs 
expedidas injeta valiosos recursos na 
economia do município.

Juízes Fábio Ramiro e Andréa Almeida ao lado da dire-
tora da Secretaria e servidoras que atuaram no mutirão.

Servidores da Justiça vestiram, literalmente, a camisa do mutirão

O Conselho da Justiça Federal regula-
mentou a remoção nacional entre juízes 
federais de diferentes regiões e a remoção 
ou permuta entre regiões para acompanhar 
cônjuge. A remoção de juízes federais titu-
lares ou substitutos de outras regiões so-
mente será possível após a realização de 
remoções e promoções no âmbito interno 
de cada Região, se mesmo assim subsisti-
rem vagas e o TRF respectivo não decidir 
promover concurso público para seu pro-
vimento. As novas regras alteram os arts. 
32 a 36 da Resolução CJF n. 001/2008. 

A remoção externa entre regiões para 
acompanhamento de cônjuge ou para 
preservação da unidade familiar poderá 
acontecer independentemente do concur-
so de remoção. Caso haja vaga disponí-
vel, essa remoção ficará sujeita ao prévio 
esgotamento das remoções e promoções 
internas possíveis. Caso não haja vaga, o 
magistrado acompanhante será lotado na 
Seção ou Subseção Judiciária onde atua 
o magistrado acompanhado, cabendo à 
Corregedoria Regional do TRF de destino 
estabelecer suas atribuições e fiscalizar 
seu desempenho.

CJF regulamenta remoção de juízes federais 
Remoção nacional – No caso da re-

moção nacional, os TRFs, anualmente, 
disponibilizarão ao CJF as vagas rema-
nescentes para remoção externa, no âm-
bito de sua Região. Por intermédio da 
Corregedoria-Geral da Justiça Federal, o 
CJF promoverá concurso nacional unifi-
cado de remoção externa para a disputa 
das vagas havidas no período. O juiz fe-
deral titular ou substituto removido pas-
sará a ocupar o último lugar na lista de 
antiguidade do TRF para o qual se remo-
veu e não fará jus à ajuda de custo.

Unidade familiar – No que se refere à 
permuta entre Regiões com o objetivo de 
preservar a unidade familiar, de juízes fe-
derais ou juízes federais casados entre si 
ou que mantenham união estável oficial-
mente reconhecida, poderá ser feita mo-
vimentação mediante remoção simples 
ou permuta. No entanto, o magistrado 
mais antigo do casal suportará as mes-
mas condições e limites de remoção do 
magistrado mais moderno e ficará situa-
do no fim da lista de antiguidade do outro 
Tribunal Regional para o qual se remove.

 Para os efeitos da Resolução, consi-
dera-se unidade familiar a que constitua 
união de pessoas casadas ou em união 
estável, na forma da lei civil, e união de 
pessoas do mesmo sexo, reconhecida 
oficialmente para fins previdenciários ou 
administrativos. A remoção por permuta 
com finalidade de preservação da unida-
de familiar não gera ao magistrado direi-
to a qualquer tipo de ajuda de custo ou 
indenização.

A DIREÇÃO DO FORO INFORMA 

QUE O EXPEDIENTE DE AMANHÃ, 

20/06/2013, EM SALVADOR, 

ESTARÁ SUSPENSO EM RAZÃO DO 

DECRETO MUNICIPAL N. 24.009, 

DE 17/06/2013, QUE DECLAROU 

FERIADO MUNICIPAL NOS DIAS

20 E 22/06/2013.


