
Aniversariantes
Hoje: Ester Maria Valente Trignano (Nu-
cju), Sérgio Lísias de Matos Alvarenga 
(Secad). Amanhã: Arnaldo Souza Bor-
ges (Áquila), Jadson Souza Fernandes 
(Jequié), Marcela Maiana Mesquita 
(Feira de Santana), Adriana Hora Oli-
veira da Gama (Turma Recursal), Geí-
sa Borges (21ª Vara), Alana Carolina 
Santana Silveira (Vitoria da Conquista), 
Deysiane Barreto Ferreira (Nucaf), Ma-
ria Socorro Santos Campo (Turma Re-
cursal). Sexta-feira: Eliana Vieira Alves 
Vitório (Nucju), Antonia Casais de Sou-
sa (Secad), Gabriela Lima Rangel (22ª 
Vara), Paula da Costa Bastos (1ª Vara). 
Sábado: Claudia Mariano de Almeida 
Temporal Soares (8ª Vara), Gislara Flo-
ra Teixeira (Vitoria da Conquista), Rodri-
go Soares de Queiroz Pereira (Teixeira 
de Freitas), Claudio Henrique Cardoso 
Oliveira (Vitória da Conquista), Flavio 
Lopes Bastos (Vitória da Conquista) e 
Robson de Jesus Mota (Áquila). Domin-
go: Ana Claudia Xará Gonçalves (Diref), 
Eliene Maria Gantois Machado Neto 
(SECAM), Joaldo Guimarães Simões (9ª 
Vara), Paulo César Paranhos de Castro 
(20ª Vara), Guiomar Sá Teles da Silva 
(22ª Vara). Segunda-feira: Delmo Ag-
nelo Loureiro Vasconcelos (Itabuna) e 
Zineide Alves Tupina (Juazeiro).

Parabéns!!!
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STF no Outubro Rosa
Encerrando o Outubro Rosa, publica-

mos a foto do Supremo Tribunal Federal 
que também participou da campanha de 
conscientização e combate ao câncer de 
mama. Durante todo o mês de outubro, a 
sede do STF, na Praça dos Três Poderes, 
esteve iluminado com essa cor. A cam-
panha foi criada nos Estados Unidos em 
1997 e trazida ao Brasil pela Sociedade 
Brasileira de Mastologia (SBM). De acor-
do com a entidade, o mal atinge, por ano, 
mais de 52 mil mulheres no Brasil. No 
País, o câncer de mama é responsável 
por quase 13 mil mortes anualmente.

No Distrito Federal, a estimativa é a 
de que mais de 800 mulheres tenham a 
doença, segundo a Gerência de Câncer da 
Secretaria de Saúde do DF. Levantamen-
to do Instituto Nacional do Câncer (Inca) 
revela que o câncer mamário é o tipo res-
ponsável pelo maior número de mortes 
entre as mulheres no Brasil, seguido pelo 
câncer na traqueia, brônquios e pulmões; 
cólon e reto; colo do útero e estômago. 
Por isso, a SBM recomenda que mulhe-
res entre 40 e 69 anos de idade façam o 
exame de mamografia uma vez por ano. 
O objetivo da campanha “Outubro Rosa” 
é chamar a atenção da sociedade para 
as ações preventivas de cuidados com a 
saúde e contra a doença, que vitima mi-
lhares de mulheres em todo o mundo.

Fonte: Site do STJ

Em almoço realizado no último dia 
28/10, o Juiz Federal Francisco Alexan-
dre Ribeiro, servidores e estagiários da 9ª 
Vara despediram-se do Juiz Federal Mar-
cel Peres de Oliveira, que foi promovido a 
titular da Vara Única da Subseção Judi-
ciária de Guanambi. O ilustre magistrado 
esteve em exercício na 9ª Vara do JEF 
desde maio/2011, atuando às vezes con-
comitantemente como Juiz Federal da 
Subseção Judiciária de Alagoinhas – BA, 
além de integrar uma das relatorias da 

O presidente do Conselho da Justi-
ça Federal (CJF), ministro Felix Fischer, 
autorizou a liberação de recursos finan-
ceiros aos tribunais regionais federais no 
total aproximado de R$ 3 bilhões (R$ 
3.155.291.737,56), para pagamento do 
lote único de precatórios federais não-ali-
mentícios, ou seja, de natureza comum.

Foram liberados para pagamento dos 
precatórios de natureza comum, de res-
ponsabilidade da Administração Direta 
(União) o valor de R$ 2,587 bilhões e 
de responsabilidade da Administração 

CJF libera R$ 3 bilhões
para pagamento

de precatórios não-alimentícios
Indireta (autarquias e fundações públicas 
federais) o valor de R$ 567 milhões. 

Os precatórios são expedidos em cum-
primento de sentenças judiciais transita-
das em julgado (decisões definitivas em 
que não há mais possibilidade de recur-
sos) nas quais a União ou suas entidades 
(autarquias e fundações federais). Os de 
natureza comum são aqueles que não se 
enquadram na definição de natureza ali-
mentícia. 

O Conselho da Justiça Federal escla-
rece que cabe aos tribunais regionais fe-
derais, de acordo com seus cronogramas 
próprios, fazer o depósito dos valores nas 
contas dos beneficiários junto às institui-
ções financeiras oficiais: Caixa Econômi-
ca Federal e Banco do Brasil.

Confira os valores liberados para as 
regiões da Justiça Federal: TRF-1ª Re-
gião: R$1.040.538.989,23; TRF-2ª Re-
gião: 729.499.434,14;  TRF-3ª Região: 
R$425.296.395,60; TRF-4ª Região: 
R$673.149.487,30;  TRF-5ª Região: 
R$286.807.431,29

Fonte: CJF

Turma Recursal desta Seccional. Em seu 
discurso de despedida, muito simpático, 
Dr. Marcel ressaltou que teve oportunida-
de de ensinar e apreender com o corpo 
de servidores da 9ª Vara, afirmando que 
embora fisicamente possa estar longe, 
estará de coração junto com todos. Ao 
final, os presentes desejaram felicidade e 
sucesso na nova etapa profissional.

9ª Vara despede-se
do Juiz Marcel Peres de Oliveira

Curso em novo local
A SEDER informa que o curso so-

bre “Ação de Improbidade Adminis-
trativa”, foi transferido para a Sala 
de Treinamento do NUCRE, em razão 
da realização da solenidade de aber-
tura da Correição 2013, na próxima 
segunda-feira, 04/11, no auditório 
Ministro Dias Trindade.


