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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: David Ferreira Junior (Juazeiro), 
Licia da Rocha Bezerra (9ª Vara), Ma-
rilyn Cardoso Batista (10ª Vara), Wal-
neide Netto Junior (Barreiras), José 
Francisco Fraga (Alagoinhas), Ítalo de 
Queiroz Forte (16ª Vara), Ana Luiza 
Cordeiro (18ª Vara), Leandra Pereira 
(Vitória da Conquista), Sérgio Alves 
de Lima (Contrate) e Taiana Silva (AS-
SERJUF). 
Amanhã: Manuela Vasconcelos Pe-
reira (4ª Vara) e Juan Levi Rodrigues 
Dourado (Vitória da Conquista). 
Domingo: Ana Tacia Morais (Guanam-
bi), Gustavo Magalhães Barbosa (NU-
CJU), José Robson Santos da Silva 
(Campo Formoso), Edmilson Moreira 
Lima  (Feira de Santana), George de 
Araújo Menezes (Bom Jesus da Lapa) 
e Milena Barreto dos Santos (NUCJU). 
Segunda-feira: Rúbio Rocha de Sou-
za (Vitória da Conquista), Josemar 
Augusto de Oliveira Brito Junior (Bar-
reiras) e Anna Carolina Roriz Lemes 
Alves (Bom Jesus da Lapa).                

Parabéns!!!

Inscrições para 
Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia

Serão encerradas no dia 5 de agosto, 
as inscrições de candidatos a Membro 
Efetivo da Academia de Letras Jurídicas 
da Bahia para as cadeira 35 e 9, que 
se encontram vagas em razão dos fale-
cimentos dos acadêmicos Luiz de Pinho 
Pedreira e Gerson Pereira dos Santos.

Serão encerradas no dia 26 de agos-
to, as inscrições de candidatos a Membro 
Efetivo para a cadeira 8, que se encontra 
vaga em razão do falecimento do acadê-
mico Aquinoel Neves Borges.

Os editais completos já estão a dispo-
sição dos interessados na sede da aca-
demia. Maiores informações poderão ser 
obtidas através do e-mail aljba@hotmail.
com ou pelo telefone 3235-8445. Ende-
reço: Alameda Capimirim, 14. Graça.

Subseção de Itabuna recebe nova magistrada 
A juíza federal substituta Lílian Mara 

de Souza Ferreira foi recepcionada na Sub-
seção Judiciária de Itabuna após ter  sido 
removida da Seção Judiciária de Manaus.

Na ocasião, os servidores a receberam 
com um lanche de boas vindas e comemo-
raram, na mesma oportunidade, os aniver-
sariantes do mês daquela Subseção.

Já é um hábito dos colegas da Subse-
ção de Itabuna comemorar mensalmente, 
em conjunto, os aniversários dos servido-
res das duas varas, o que oportunizou que 
todos os servidores conhecessem Dra. Lí-
lian, juíza federal substituta da 1ª Vara.

Na foto, ao lado da magistrada, os ani-
versariantes do mês da Subseção Judiciária de Itabuna: Daniela Dias Soares Malta, diretora de Secretaria da 2ª Vara, o servidor 
Othon Luiz Menezes de Souza Lima e  a estagiária Débora Regina de Santana Silva.

A Cooredenação dos Juizados Es-
peciais Federais da Primeira Região - 
COJEF, divulgou os dados estatísticos 
relativos ao pagamento de RPVs expe-
didas pela Subseção Judiciária de Paulo 
Afonso no período de janeiro de 2014 
(quando entraram em exercício na Sub-
seção o juiz federal João Paulo Pirôpo de 
Abreu e o diretor de Secretaria Emerson 
de Souza Aguiar) até junho de 2014.

Os resultados altamente positivos al-
cançados no período se revelam decor-
rentes, em grande parte, da realização de 
mutirões mensais de conciliação nos pro-
cessos previdenciários do JEF Adjunto, 
com expedição simultânea de RPV nos 
casos de acordo. 

Subseção Judiciária de Paulo Afonso 
expede mais de duas mil RPVs
apenas no primeiro semestre

Tudo isso é fruto também de um in-
cansável esforço concentrado do juiz 
federal, de todos os servidores, estagi-
ários e conciliadores envolvidos no tra-
balho, além dos representantes locais 
da Procuradoria Federal Especializada 
do INSS.

No semestre, foram expedidas 2.042 
Requisições de Pequeno Valos repre-
sentando o montante depositado de R$ 
11.749.726,42 referente ao JEF Adjunto 
e R$ 2.506.537,95 relativos à Subse-
ção, totalizando o expressivo valor de R$ 
14.256.264,37. 

A equipe da Subseção  Judiciária de 
Paulo Afonso merece parabéns.

 Ministro do STF determina a volta 
de desembargador ao TJ da Bahia

O ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma liminar para que o desembarga-
dor Mario Hirs, do Tribunal de Justiça da Bahia, retorne ao cargo. O magistrado estava 
afastado das funções desde novembro do ano passado, por determinação do CNJ. Ele 
é acusado do pagamento indevido de R$ 448 milhões em precatórios.

Lewandowski entendeu que o CNJ não concluiu o processo disciplinar aberto para 
investigar o desembargador em 140 dias, prazo máximo definido pela Resolução 
135/2011, do conselho, que trata da competência para investigar juízes. Além disso, 
um mês após o término do prazo, o afastamento foi prorrogado por mais 90 dias.

"A gravíssima medida de afastamento cautelar de um juiz de suas atividades ju-
risdicionais, ademais protegidas pela prerrogativa constitucional da inamovibilidade, 
sem a conclusão do feito administrativo disciplinar correspondente, no prazo regula-
mentar, só pode ser levada a efeito em circunstância extremas e devidamente justi-
ficadas, inclusive à luz dos princípios da razoabilidade da proporcionalidade", disse.

De acordo com um relatório do CNJ, em abril do ano passado, foi constatado o 
pagamento de R$ 448 milhões a mais em relação ao valor que deveria ser pago em 
precatórios. Na época, o corregedor nacional de Justiça, Francisco Falcão, viu indícios 
de irregularidades. Na época, o desembargador ocupava a Presidência do Tribunal.

Apesar da decisão favorável, Mario Hirs vai continuar respondendo ao processo 
na corregedoria do conselho. Além dele, a desembargadora Telma Britto responde a 
processo disciplinar no CNJ pelas supostas irregularidades no pagamento dos pre-
catórios. A defesa alegou no CNJ que eles não foram responsáveis pelo pagamento. 
Segundo os advogados, o cálculo dos pagamentos era feito pelo setor responsável. 

Fonte: Portal Terra

O sódio pode ser  
inimigo da saúde 

Pesquisa inédita feita pelo Institu-
to de Defesa do Consumidor mostrou 
que 9,2% dos alimentos apresentam 
variação de sódio diferente do infor-
mado nos rótulos. Todos os produtos 
integram o acordo entre Ministério da 
Saúde e indústria alimentícia para re-
dução dos teores do nutriente. 

Em alguns produtos a variação da 
quantidade de sódio é superior a 40% 
da informada no rótulo. Os principais 
são salsichas viena e para hot dog, re-
queijão cremoso e mistura para bolo.

O consumo excessivo do sal é fator 
de risco para hipertensão, doença que 
pode levar a problemas cardíacos, dis-
túrbios renais e circulatórios. A Orga-
nização Mundial da Saúde recomenda 
ingestão de, no máximo, seis gramas 
diárias de sal, o equivalente a 2,4 gra-
mas de sódio e o brasileiro consome 
o dobro. Boa parte é proveniente de 
produtos industrializados

Sua
Saúde

Continua hoje votação no 
Conselho do Pro-Social 
A Administração do TRF da Primeira 

Região informa que a votação para repre-
sentantes dos servidores no Conselho De-
liberativo do Pro Social foi interrompida 
ontem por erro no controle de acesso ao 
sistema de votação que permitiu aceitar 
o voto de não beneficiários, contrariando 
o disposto no artigo 2º da Portaria Presi/
Secbe 222, de 3 de julho de 2014.

Após a correção do problema pela In-
formática do TRF1, a votação foi reinicia-
da hoje e é necessário que os beneficiá-
rios do Pro-Social que já registraram seu 
voto o façam novamente.


