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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Carla Maria Soares (Alagoinhas).

Amanhã: Dr.Fábio Roque da Silva Araú-
jo, juiz federal substituto da 20ª Vara, 
Emilia Bulhões Fagundes (10ª Vara), 
Mauro Guilherme Roque Reis dos San-
tos (NUCJU), Luiz Carlos do Santo Bar-
reto (Barreiras), Amanda Silva Barros 
(12ª Vara), Roquenildo Conceição de 
Almeida (Paulo Afonso) e Roquelina 
Santana (Express Clean). 

Domingo: Roberval de Araújo Leão  
(3ªVara), Rondinelly de Jesus da Silva 
(Contrate), Jeferson Ricardo da Silva 
Reis e Reinaldo Saturnino da Costa Ju-
nior (ambos de Juazeiro) 

Segunda-feira: Ernesto Calixto Netto 
(Juazeiro), Gutemberg Souza de Je-
sus (Representação do TRF1), Rita de 
Cássia Fagundes Poggio Oliveira (24ª 
Vara), Débora Lima Bispo (NUASG), 
Edna Ribeiro Damascena (Bom Jesus 
da Lapa), Jonatas Ferreira de Jesus 
Machado (NUCJU) e Jorge Melquiades 
Garcia (Áquila).

Parabéns!!!

SEVIT lembra que crachá garante 
segurança do corpo funcional

O crachá tem por objetivo identificar se 
o servidor, estagiário ou funcionário terce-
rizado faz parte do quadro de pessoal e, 
dessa forma, impedir que pessoas estra-
nhas transitem nas dependências da Jus-
tiça Federal.

Entretanto, nem todos portam o docu-
mento de identificação durante o expedien-
te. Por essa razão, a SEVIT estimula o uso 
do crachá. A iniciativa visa a garantir ainda 
mais segurança aos servidores, prestadores 
de serviços, estagiários, advogados e demais 
visitantes. A estagiária Lorena Brito (foto ao 
lado), não dispensa o uso do seu crachá.

O uso do crachá é obrigatório para todos 
aqueles que estiverem nas dependências 
dos foruns. A medida cumpre determina-
ção da Portaria Presi 650-174 e da Instru-
ção Normativa 14-10, que regulamentam 
o Serviço de Controle de Acesso. 

AGENDA
CULTURAL

O GRANDE HOTEL BUDAPESTE

O novo filme de Wes Anderson (di-
retor de A Vida Marinha com Steve 
Zissou, Os Excêntricos Tenenbaums, 
O Fantástico Sr. Raposo e Moonrise 
Kingdom) gira em torno de um velho 
escritor que narra o tempo que passou 
no Grande Hotel Budapeste, e como 
ficou conhecendo a história do seu 
proprietário. O filme conta uma his-
tória dentro de uma história dentro de 
outra história. 

O espectador não precisa ter medo 
de ficar confuso, pois tudo flui de forma 
muito natural, seja a mudança de narra-
dor, seja a passagem de tempo dentro de 
cada trama.

A partir da história do dono do ho-
tel, nos deparamos com os dois pro-
tagonistas da trama: M. Gustave (Ral-
ph Fiennes), concierge do hotel, e seu 
jovem empregado com quem  desen-
volve uma curiosa amizade. Gustave 
recebe uma herança de uma velha e 
rica amante e isso incomoda os fami-
liares dela, que farão de tudo para que 
ele não fique com o objeto que lhe foi 
concedido.

O elenco é espetacular: Ralph Fien-
nes, Adrien Brody, Bill Murray, Willem 
Dafoe, Jude Law, Harvey Keitel, Jeff 
Goldblum, Tilda Swinton, Owen Wil-
son, Tom Wilkinson e Edward Norton 
surgem em papéis hilariantes. Dafoe 
interpreta um vilão inusitado, capaz de 
maldades que ficam divertidas de tão 
inesperadas. 

Uma obra belíssima, inspirada em 
textos de Stefan Zweig, poeta austríaco 
que faleceu em Petrópolis nos anos 40. 
Direção de arte, figurinos e cenários es-
petaculares. 

O diretor Wes Anderson consegue 
fazer o elogio de um tempo e de uma 
cultura em um filme cheio de graça e 
frescor. 

Em cartaz no Espaço Itaú de Cinema, 
às 17h e  19h  e na Sala de Arte da Ufba 
às 17h10 e 21h. 

Ci
ne

m
a

O crachá deve ser obrigatoriamente 
utilizado também pelos servidores pois 
assim os visitantes e advogados que 
eventualmente desejem identificar al-
gum servidor poderá facilmente fazê-lo 
atavés do respectivo crachá.

No caso de crachás perdidos ou da-
nificados é necessária a sua substitui-
ção com confecção de um novo. Para 
tanto, o servidor ou estagiário deve en-
trar em contato com o NUCRE.

A SEVIT esclarece que todos preci-
sam usar o crachá, mas os estagiários, 
por sua natural e maior rotatividade, 
devem estar mais atentos ainda à obri-

gação para facilitar sua identificação pela 
segurança já que o trânsito de pessoas no 
Forum é cada vez mais intenso. 

Com a constante renovação que há no 
corpo de estagiários, acontece de muitos 
deles não serem conhecidos dos nossos 
vigilantes e o crachá será requerido para 
adentrar as instalações da Justiça Federal. 

A eventual substituição de vigilantes 
também é um fator que faz com que o cra-
chá seja importante, pois muitas vezes um 
vigilante novo não tem na memória os ros-
tos de todos os servidores, o que impossi-
bilita a sua identificação.

Os diretores de Secretarias de 17 Varas 
desta Seccional, diretores dos Núcleos e da 
Secretaria das Turmas Recursais se reuni-
ram na última quarta-feira, 13/8, na sala 
de treinamento do Fórum Teixeira de Freitas 
dando continuidade à iniciativa dos diretores 
de se reunirem mensalmente. O juiz federal 
diretor do Foro foi convidado para participar 
desta segunda reunião dos diretores de Se-
cretarias e Núcleos.

As reuniões periódicas objetivam dis-
curtir problemas comuns a todos, debater 
soluções, buscar a uniformização, a troca 
de ideias e a divulgação das experiências 
bem sucedidas.

Entre os vários temas discutidos neste 
segundo encontro, que deu continuidade 
aos anterior, realizado em 11/7, estava a 
questão das perícias médicas que nas va-
ras cíveis não têm a mesma agilidade que 
se verifica nas varas de Juizados Especiais 
Federais.

Os diretores discutiram as particularida-
des das varas cíveis em relação ao número 
de perícias realizadas, tipos de especia-
listas necessários, valor dos honorários e 
tempo entre a entrega do laudos e o paga-
mento dos profissionais.

O diretor do Foro declarou-se bastante 
satisfeito com a iniciativa dos servidores e 
afirmou que é uma constante preocupação 
da DIREF estar sempre informada do que 
acontece na Seção Judiciária. Por meio 
desses encontros, segundo ele, pode-se 
diagnosticar os problemas mais próximo 
no seu nascedouro e dar maior agilidade 
às soluções, evitando que esses proble-
mas tomem maior vulto considerando-se 
que os diretores são fontes privilegiadas 
de informações e sugestões para identifi-
cação e antevisão dos problemas e os ca-
minhos para sua solução. 

Foi debatida na reunião ainda a neces-
sidade da criação de um protocolo para re-
cebimento de laudos e honorários sem que 
isso prejudique o atendimento aos usuários 
dos serviços de perícias médicas das varas 
de JEFs.

Outro tema discutido foi a questão dos 
cálculos judiciais. O diretor do Foro lem-
brou que a Administração está tentando 
viabilizar verba junto ao Tribunal para a 
manutenção da estrutura da SECAL. Foi 
sugerido também que as varas adotem 
o mesmo sistema da 14ª Vara, onde um 
servidor fica encarregado de cálculos mais 
simples, o que agiliza o trabalho da SECAL.

Quem também participou da reunião, a 
convite da comissão organizadora, foi o su-
pervisor da Seção de Modernização Admi-
nistrativa, Eduardo Santiago, que falou do 
papel da SEMAD no sentido de colaborar 
com as varas na discussão e otimização das 

rotinas e procedimentos cartorários, ofere-
cendo dados e técnicas como a discussão 
dos fluxos dos processos de trabalho que 
façam as varas repensarem e agilizarem os 
seus serviços.

O diretor do Foro elogiou o trabalho de-
senvolvido pelo supervisor da SEMAD na 
12ª Vara e o diretor da 10ª Vara também 
frisou os bons resultados advindos da ação 
de Eduardo Santiago especificamente no 
tocante à identificação de problemas na 
tramitação de mandados de segurança  fí-
sicos e virtuais.

Também foram discutidos os procedi-
mentos para a otimização dos trabalhos 
da Central de Conciliação, com a presença 
do supervisor Paulo Sérgio Teixeira, que fa-
lou das mudanças necessárias para que os 
mutirões de conciliação tenham maior agi-
lidade e dinamismo, resultando em maior 
eficiência dos trabalhos da conciliação.

Diretores de Secretarias e Núcleos 
têm segunda reunião mensal

Estagiários do NUCRE dão exemplo.
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