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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rosemari Sabino dos Santos 
(Barreiras), Fernanda Nascimento 
Neves (Guanambi), Adervan Brandão 
Neves (Itabuna), Beatriz Rodrigues 
da Silva (17ª Vara) e Luciana Liberato 
(16ª Vara).
Amanhã: Dr. Ávio Mozar José Ferraz de 
Novaes, juiz federal diretor do Foro, Ca-
roline Angélica Souza (22ª Vara), Clo-
ves de Araújo Júnior (Feira de Santana), 
Osni Araujo Pereira  (Alagoinhas) e Ra-
fael Sena (NUCOI).

Parabéns!!!

A Justiça Federal trabalha em rede, 
com todos os computadores interligados 
uns aos outros e a computadores servido-
res de rede. Há um servidor que guarda os 
e-mails e um servidor que armazena todos 
os arquivos da rede, com cada vara, núcleo 
e outras unidades internas possuindo um 
espaço reservado no disco.

Apesar de ter uma grande capacidade de 
armazenagem, com vários discos de 1Tb, 
esse espaço se tornou pequeno pois muitos  
usuários estão guardando diversos arquivos 
alheios ao trabalho. Observa-se também 
que quanto mais espaço se oferece, mais os 
usuários o utilizam para armazenagem.

A capacidade do disco é limitada. Esse 
limite foi projetado por uma equipe do Tri-
bunal especializada nesse trabalho. É um 
limite com base nas necessidades da Justi-
ça Federal e no tipo de documento com que 
trabalhamos aqui. 

Até pouco tempo não se fazia restrição 
aos tipos de arquivos que poderiam ser 
guardados nesse servidor de arquivos e os 
usuários passaram a gravar itens sem o de-
vido critério, ao ponto de estourar a capaci-
dade de memória dos servidores de rede. 

O TRF da 1ª Região implementou no-
vas políticas de restrição de gravação de 
arquivos no W, que é a área de cada um no 
disco. Foram restringidas as gravações de 
imagens, áudio e vídeo por serem arquivos 
grandes e que, via de regra, não são institu-
cionais, salvo em algumas exceções.

Arquivos de áudio e vídeo, por exemplo, 
são utilizadas para audiências, mas essas 
gravações são feitas em uma pasta especí-
fica. Alguns setores precisam de um banco 
de imagens, como a SECOS. Assim, em al-
guns casos, é permitida essa gravação. Há 
um software que bloqueia a gravação de 
todos, mas em situações específicas, justi-
ficando a necessidade do uso, esse acesso 
é liberado. 

Segundo a supervisora da SESIS, Cláu-
dia Daniel, ocorreram duas situações: uma 
é o acervo, o que já estava gravado de ima-

Tribunal detecta excesso 
de itens arquivados na rede
Servidores precisam transferir seus arquivos

gem e a Informática não pode simplesmente 
apagar. “Não temos como definir o que é 
institucional e o que não é baseado ape-
nas no nome do arquivo. Além disso, nem 
temos condições de fazer isso, porque hoje 
são milhares de arquivos. A última varredu-
ra feita nos arquivos de imagem, resultou 
em 186.762 arquivos. Não temos como 
checar um por um. E há também a questão 
da privacidade dos dados. Não podemos 
sair vasculhando imagem por imagem para 
ver o que é institucional e o que não é”.

Cláudia Daniel continua: “Estamos ini-
ciando uma campanha para conscientizar 
os usuários de que o espaço do W é para 
guardar arquivos institucionais. Os arqui-
vos pessoais podem ser guardados num 
pen drive ou mesmo no próprio micro do 
usuário, no seu disco local, mas não usar 
o recurso da rede, que é um recurso públi-
co, um recurso caro. É mais uma questão 
de conscientização”

A segunda situação refere-se às unida-
des que possuem permissão para gravar ar-
quivos de imagem. É importante que mes-
mo os usuários dessas unidades tenham 
consciência se sua correta utilização.

Há algumas semanas, a pasta W lotou 
e as pessoas não conseguiam mais gravar 
coisa alguma, inclusive do trabalho. Esse é 
o resultado  do uso indevido da pasta. O re-
curso da pasta W é muito importante, não 
é infinito. É como a água: às vezes, temos 
a impressão que ela não acaba nunca, mas 
é um recurso finito. 

A Direção do Foro determinou, em Por-
taria, que os próprios usuários apaguem 
ou removam do W os arquivos de áudio e 
imagem que não forem do trabalho. Trata-
se da Portaria n. 31, de 08/03/2013, pu-
blicada no Boletim Interno Informativo n. 
050/2013.
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Subseção Judiciária de Alagoinhas 
com nova sede nesta sexta-feira

Um ano após a chegada da Justiça Fe-
deral na cidade de Alagoinhas, no dia 20 
de abril de 2012, aquela Subseção Judici-
ária passará a funcionar em uma nova sede 
nesta sexta-feira, 19 de abril de 2013.

A solenidade de inauguração na nova 
sede contará com a presença do presidente 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
desembargador federal Mário César Ribei-
ro, do juiz federal diretor do Foro da Se-
ção Judiciária da Bahia, juiz federal Ávio 

Novaes, e o  juiz federal da Subseção de 
Alagoinhas, Cristiano Miranda de Santana. 
Também estará prestigiando o evento, a 
coordenadora dos Juizados Especiais Fede-
rais da 1ª Região, desembargadora federal, 
Neuza Alves.

A solenidade de inauguração terá início 
às 16h no salão Sírus do Hotel Áster, na Rua 
Dantas Bião, 678, com descerramento da 
placa inaugural, após a solenidade, na sede 
da Subseção, na Rua Silva Jardim, s/n.

Foram instalados e já estão em funcio-
nar desde a última quinta-feira, 11/04,  
junto aos Portais Detectores de Metais dos 
prédio Sede e dos Juizados Especiais Fe-
derais e das Turmas Recursais, modernos 
aparelhos de raios–X. 

Tais aparelhos, são idênticos aos recém 
adquiridos pela Infraero para os Aeroportos 
brasileiros e foram adquiridos após profun-
do empenho do diretor do Foro, juiz federal 
Ávio Novaes, que conseguiu relocar verbas 
no final do exercício de 2012, e, desta for-
ma, aderir à Ata de Registro de preços da 
Infraero. O esforço para alcançar tal resulta-
do, entretanto, não se pode negar, é oriun-
do de várias gestões à frente da DIREF.

Os novos equipamentos visam a dar 
maior segurança aos magistrados, servido-
res, estagiários, terceirizados, advogados 
e jurisdicionados de um modo geral, pois 
com eles é possível visualizar o conteúdo 
de bolsas, pastas e até correspondências.

Desse modo, também será facilitado o 
cumprimento da portaria 274, de 1º de ju-
lho de 2005, que regulamenta o acesso de 
pessoas nos Fóruns da Seção Judiciária da 
Bahia. A portaria veda, inclusive, o acesso de 
pessoas portando quaisquer tipos de armas. 

Novos detectores de metais 
são instalados nos prédios 

da Seção Judiciária da Bahia

A aludida regulamentação e as provi-
dências adotadas estão em consonância 
com a resolução 104/2010, do CNJ, que 
institui prazo e obrigação de aumentar a 
segurança nos fóruns. 

Também começou a funcionar, em fase 
experimental, o Sistema de Controle de 
Acesso. Tal sistema facilitará o controle de 
acesso e a segurança de todos por meio 
de moderno sistema de acesso via cartões 
magnéticos (crachás), catracas e portas 
com eletro-imãs, com informações armaze-
nadas computador. Em breve, os servidores 
receberão seus novos crachás de acesso. 

A SEVIT solicita a compreensão e co-
laboração de todos nesses momentos de 
testes do sistema.


