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Aniversariantes
Hoje: Iracema Lima Velame Bran-
co (NUCJU), Andrea Cristina Souza 
Brito (7ª Vara), Leonardo Vitor Hugo 
da Costa (NUCOM), Mayara da Silva 
Coutinho (18ª Vara), Jair Antonio de 
Abreu Farias e Paulo César Alves dos 
Santos (ambos do NUASG). Amanhã: 
Dina Moreira Carvalho (5ª Vara), Jéfer-
son Lima de Meneses (Itabuna), Dei-
se Santiago Borges (NUASG), Adriele 
Souza Bahia (9ª Vara) e Lucas Caetano 
Araújo dos Santos (Alagoinhas).
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

CJF destina R$ 
1,1 bilhão para o 

pagamento de RPVs 
autuadas em setembro

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
liberou aos tribunais regionais federais 
(TRFs) os limites financeiros no valor de 
R$1.185.918.035,08 relativos às requi-
sições de pequeno valor (RPVs), autua-
das em setembro de 2018, para um total 
de 123.922 processos, com 141.842 
beneficiários.

Do total geral, R$946.938.747,76 
correspondem a matérias previdenciárias 
e assistenciais – revisões de aposenta-
dorias, pensões e outros benefícios, que 
somam 63.932 processos, com 75.853 
beneficiários.

No TRF da 1ª Região, do total ge-
ral destinado de R$430.670.531,29, 
as matérias previdenciárias e assis-
tenciais corresponderam a quantia de 
R$321.252.193,47.

O Conselho esclarece ainda que cabe 
aos TRFs, segundo cronogramas pró-
prios, o depósito dos recursos financeiros 
liberados. Com relação ao dia em que as 
contas serão efetivamente liberadas para 
saque, esta informação deve ser buscada 
na consulta processual do portal do tribu-
nal regional federal responsável.

Fonte: CJF

Semana do Servidor da ASSERJUF 
apresenta feirinha até dia 26

Por Carolina Sales Barreto

A semana do servidor da Justiça Fe-
deral começou com o pé direito nesta 
Seccional. No foyer tem de tudo um pou-
co: moda praia, moda infantil, venda de 
bolsas e sapatos, artesanatos, pijamas 
infantis, garrafas decoradas, queijos ar-
tesanais e biscoitinhos, até os lanches 
fitness de castanhas, sementes e açaí.

O designer de moda Luíz Adilton já 
é um velho conhecido desta Seccional, 
com os sapatos e bolsas femininas que 
ele mesmo desenha faz a alegria das ser-
vidoras. Mesmo depois de anos, as clien-
tes continuam fieis.

A Sara Achy também já é bastante 
conhecida na Justiça Federal. Começou 

levando seus queijos artesanais feitos 
pelo pai para lanchar, logo as delícias 
chamaram a atenção dos colegas que 
pediam sempre para experimentar. Atu-
almente, a venda de queijos é uma se-
gunda fonte de renda para a funcionária 
do SINDJUFE-BA. 

Tanto Sara como Luíz, continuarão 
suas vendas nesta terça-feira (23/10), 
assim como todos os participantes que 
estiveram presentes ontem. A Semana 
do Servidor organizada pela ASSERJUF 
segue até a próxima sexta-feira (26/10), 
sempre das 9h às 16h, no Foyer desta 
Seção Judiciária.

Confira a programação completa da 
semana:

Outubro Rosa: NUBES traz Unidade Móvel da 
Fundação José Silveira para SJBA dia 25/10

O Núcleo de Bem-Estar (NUBES), 
em parceria com a Fundação José Sil-
veira, traz para a Seção Judiciária da 
Bahia nesta quinta-feira, dia 25/10, uma 
iniciativa inédita: a Unidade Móvel da 
Fundação José Silveira, mais conhecida 
como Caminhão do Outubro Rosa. 

Para as interessadas em participar 
desta ação conjunta é necessário fazer 
uma inscrição de agendamento, que será 
realizado pelo NUBES por meio do email 
eps.ba@trf1.jus.br.

No caminhão, poderão ser realizadas 
consultas médica de endocrinologia e 
ginecologia, além dos seguintes exames: 
Raio X, Mamografia, Ultrassonografia de 
mama, Ultrassonografia transvaginal, 
Ultrassonografia de tireoide e Ultrasso-
nografia obstétrica (não morfológica).

Confira algumas perguntas e respostas 
sobre o atendimento:

• Credenciados do Pro-Social bas-
ta apresentar na hora a carteirinha do 
plano? Os beneficiários do Pro-Social 
deverão apresentar a carteira do convê-
nio Pro-Social, documento de identifica-
ção legal  com foto,  solicitação médica 
para exames de Raio X e Ultrassonogra-
fia. Para a Mamografia, deverá levar a 

guia do Exame Periódico. Para consulta 
médica não será necessário levar solici-
tação. Já quem não for beneficiário do 
Pro-Social , mas que possua outro plano 
de saúde, deverá indicar qual o plano no 
momento do agendamento.

• O atendimento será limitado para 
as pessoas que possuem plano de saú-
de? Não. Serão atendidas também mu-
lheres que não possuem plano, de manei-
ra filantrópica. Nesses casos, deverão ser 
apresentado: comprovante de residência, 
cartão SUS, documento de identidade le-
gal com foto e solicitação médica (exceto 
para consulta).  

• Essas pessoas, que serão atendi-
das filantropicamente, terão atendimen-
to médico e realização de exames ou 
apenas um ou outro? Poderão ter aten-
dimento médico e exames ou apenas um 
deles. No caso do atendimento aos pa-
cientes sem plano de saúde, será consul-
ta e/ou um exame.

• Qual horário de início e fim do aten-
dimento e quantas pessoas serão aten-
didas neste dia? Das 9h às 16h, sem 
intervalo para almoço, sendo que os aten-
dimentos serão limitados a  40 consultas 
ginecológicas, 40 mamografias, 30 raios-
-x, 50 ultrassonografias mamárias. 

• Todos passam pelo médico? Não. 
Nos casos em que a paciente  já possua 
requisição médica de um dos exames 
não necessitará realizar consulta médica.

• Será necessário trazer exames an-
teriores? Não necessariamente, mas,  
caso o paciente possua, deverá trazer o 
resultado dos exames.

É importante salientar também que 
nas consultas ginecológicas não será re-
alizado exame preventivo e que o aten-
dimento da unidade móvel não abrange 
o público externo, sendo voltado ape-
nas para mulheres que trabalham na 
Seção Judiciária da Bahia, seja como 
servidora, estagiária ou terceirizada.

TRU julga 76 processos 
em sessão realizada
por videoconferência
Na última sexta-feira, dia 19 de outu-

bro, a Turma Regional de Uniformização 
da 1° região, (TRU-JEF) reuniu-se em 
sessão presidida pela vice-coordenadora 
da Coordenação dos Juizados Especiais 
Federais da 1ª Região (Cojef), desembar-
gadora federal Daniele Maranhão, para o 
apreciação de pauta com 76 processos.

A sessão foi transmitida por videocon-
ferência e contou com a participação de 
11 juízes federais da 1ª Região. Apenas 
o coordenador substituto das Turmas Re-
cursais do Distrito Federal, juiz federal 
Antônio Cláudio Macedo da Silva, parti-
cipou presencialmente da reunião, junta-
mente com o representante do Ministério 
Público Federal, procurador regional da 
República Francisco Guilherme V. Bas-
tos; o representante da Advocacia-Geral 
da União (AGU), procurador federal Mel-
quizedek Soares da Silva.

Fonte: TRF1


