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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Érica Simões Dattoli de Araujo 
(Ceman) e Andrey Roger Santos Mi-
randa (Teixeira de Freitas).
Amanhã: Carolina Freire Nascimento 
(Feira de Santana), Eduardo Matheus 
Teixeira Filho (Eunápolis), Luciana 
Bezerra de Carvalho (Feira de Santa-
na) e Larissa Rafaela Bomfim Deiro 
(2ª Vara).
Domingo: Márcia Vieira Silva Medeiros 
Nunes (15ª Vara), Daniel Souto Novaes 
(Jequié), Walter Gomes Coêlho Júnior 
(22ª Vara) e Marilia de Cantuaria Lima 
Nogueira (Numan).
Segunda-feira: Lideval Santos da Silva 
(12ª Vara), Milene Assis Alves (4ª Vara) 
e Jorge Luciano Freire Filho (2ª Vara).

Parabéns!

Obra de modernização do sistema de 
combate a incêndio da SJBA garantirá 
melhor estrutura e segurança a todos

Cumprimento da 
decisão do STF sobre
os quintos na SJBA

O NUAJU informa que estão sendo 
abertos processos administrativos indi-
viduais, por ordem alfabética, a fim de 
dar cumprimento ao julgamento do STF, 
Acórdão n. 638.115, ED - ED - sextos 
- ED/CE, que transitou em julgado, em 
17/09/2020, cuja decisão declarou a in-
constitucionalidade da incorporação de 
quintos, decorrente do exercício de fun-
ção comissionada, no período compreen-
dido entre a edição da Lei n. 9.624/98, 
de 08/04/1998 e a MP 2.225-48/2001, 
de 05/09/2001. 

Cumpre esclarecer que o Acórdão 
supracitado manteve o pagamento da 
parcela dos quintos incorporada até que 
seja absorvida por reajuste futuro, a 
contar do trânsito em julgado. 

No tocante aos servidores, cujos quin-
tos estejam cobertos pela coisa julgada 
judicial, o pagamento destes será man-
tido incólume, por força da modulação 
dos efeitos atribuídos pela STF.Resolução Presi amplia até dia 28 

de fevereiro o prazo final da etapa 
preliminar de restabelecimento das 
atividades presenciais na 1ª Região
A Resolução Presi - 1/2021 ampliou 

até o dia 28 de fevereiro de 2021 o prazo 
final da etapa preliminar de restabeleci-
mento das atividades presenciais, previs-
to no art. 2º, § 1º da Resolução Presi 
10468182, de 29 de junho de 2020, 
com a redação dada pela Resolução Pre-
si 11771439, de 17 de novembro de 
2020, mantida, no mais, a referida Re-
solução em todos os seus termos.

O documento, assinado pelo presi-
dente do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, desembargador I’talo Fioravanti 
Sabo Mendes, também alterou o Anexo 
da Resolução Presi 10468182/2020, 
para incluir o item III – seções e subse-
ções judiciárias que retornaram ao plan-
tão extraordinário devido às condições 
sanitárias e que necessitam de novas 
avaliações, o qual passa a vigorar confor-
me anexo da nova Resolução.

A Seção Judiciária da Bahia e as sub-
seções de Alagoinhas, Barreiras, Campo 
Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, 
Guanambi, Irecê, Jequié, Juazeiro, Paulo 
Afonso e Vitória da Conquista constam 

na tabela das seções e subseções judici-
árias que retornaram ao plantão extraor-
dinário devido às condições sanitárias e 
que necessitam de novas avaliações.

Já as Subseções Judiciárias de Bom 
Jesus da Lapa, Ilhéus, Itabuna e Teixeira 
de Freitas estão entre as seções e subse-
ções judiciárias que necessitam de novas 
avaliações sanitárias para dar início à 
etapa preliminar de retomada dos prazos 
dos processos físicos.

A Resolução foi assinada consideran-
do, dentre outros fatores, a persistência, 
em diversas sedes da Justiça Federal da  
1ª Região, da situação de emergência 
em saúde pública e a consequente ne-
cessidade de manutenção das medidas 
de distanciamento para a prevenção ao 
contágio pelo vírus SARS-CoV2, com a 
redução da circulação de pessoas, de for-
ma a colaborar com a atuação das autori-
dades governamentais competentes, sem 
prejuízo dos serviços prestados.

Para conferir a Resolução Presi  - 
1/2021 na íntegra, acesse: http://bit.
ly/363QWD8

O Justiça Federal Hoje conversou on-
tem, dia 21 de janeiro, com a diretora 
do Núcleo de Administração de Serviços 
Gerais (NUASG), Katia Fernandes Perei-
ra, para falar sobre o andamento da obra 
que está acontecendo nas instalações da 
Seção Judiciária da Bahia e fazem parte 
do projeto de Modernização do Sistema 
de Detecção e Combate a Incêndio.

Oficialmente iniciado em 20 de ju-
lho de 2020, ainda na gestão anterior, o 
projeto de reforma já estava sendo con-
versado e planejado desde antes, sendo 
licitado no ano de 2019.

A obra consiste em fazer a substitui-
ção do sistema de combate a incêndio 
nos prédios da SJBA, a fim de trazer 
uma melhor estrutura e garantir maior 
segurança a todos. “Está sendo demo-
lido o forro de todas as unidades para 
trocar a tubulação de incêndio, colocar 
os sprinklers (chuveiro automático) no-
vos, fazer a adaptação da rede ao novo 
layout – uma vez que muitas unidades 
sofreram mudanças ao longo do tempo. 
Algumas salas não tinham mais a uni-
dade de detecção de fumaça ou estava 
inoperante”, declarou Katia Fernandes, 
que destacou também que a obra está 
sendo realizada dentro das normas do 
projeto que foi aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros e que o novo forro será remo-
vível a fim de facilitar assim as futuras 
manutenções.

O estouro da pandemia do COVID-19 
foi um grande desafio para o andamento 
das obras de forma que garantisse a se-
gurança e bem-estar de todos, mas que 
pode ser conquistado graças ao esforço e 
trabalho em equipe de todas as partes di-
retamente envolvidas no projeto. “O fato 
de o corpo funcional estar afastado fa-
cilitou o movimento de entrada. A gente 
procura fazer de forma escalonada para 
evitar o mínimo de contato, pedindo 
sempre ao pessoal sobre a importância 
do uso de máscara, tendo álcool em gel a 
disposição... A equipe está muito atenta 

a questão da pandemia e, quando temos 
algum caso de suspeita de contamina-
ção, o NUBES é imediatamente comu-
nicado e a equipe afastada.”

No Fórum Teixeira de Freitas, o proje-
to atualmente se encontra em sua sexta 
etapa, com previsão de onze no total. O 
Fórum Arx da Costa Tourinho, Prédio dos 
Juizados Especiais Federais e das Tur-
mas Recursais, também está sendo refor-
mado para receber os novos sistemas de 
combate a incêndio, porém necessitando 

de uma intervenção menor uma vez que 
é um prédio mais moderno.

Seguindo o cronograma inicial do pro-
jeto, a previsão é de que as obras sejam 
concluídas em junho de 2021. Simulta-
neamente às obras de modernização, as 
instalações da SJBA também estão rece-
bendo reformas para melhorar a questão 
da acessibilidade, além da impermeabi-
lização dos reservatórios. As próximas 
obras que estão dentro do planejamento 
do Tribunal é o projeto de blindagem do 
Prédio Anexo e mais uma etapa do Fó-
rum Pompeu de Sousa Brasil, que está 
sendo construído em etapas.

Por fim, Katia Fernandes aproveitou 
o ensejo para demonstrar sua gratidão 
a toda equipe envolvida no projeto, ao 
apoio da administração, engenheiros, 
magistrados, servidores e terceirizados. 
“Apesar da loucura que foi 2020, eu te-
nho muito a agradecer por sentir uma 
parceria de todos e saber que a gente 
pode contar com uma equipe tão baca-
na. Eu tenho uma gratidão muito gran-
de pela equipe que se formou para que 
essa obra pudesse acontecer. Não seria 
possível se não houvessem tantas pesso-
as dispostas a ajudar.”
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