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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Clemente José Ferreira do Nasci-
mento Filho, diretor da Secretaria da 1ª 
Vara da Subseção de Feira de Santana, 
Camila de Oliveira Almeida  (7ª Vara), 
Maria Vania Silva (Guanambi) e Ramon 
Maia Marques Magalhães (Turma Re-
cursal). Amanhã: Kátia Regina Nunes 
dos Santos (15ª Vara), Cecília Eliana 
Maira (NUCOI), Wyston Cavalcanti da 
Costa (Teixeira de Freitas), Rízia Maria 
Vaz Cotrim (2ª Vara), Kaissa Priscila 
Souza (NUCOD) e Marcelo Henrique 
Santos (Barreiras). Domingo: José Jo-
aquim Silva Cunha (8ª Vara), Izauro 
Ferreira Júnior (SECAD), Carla Aguadê 
Chaves (Paulo Afonso), Amanda Barros 
da Silva (CEF) e Arthur Nyllo Melo Nu-
nes (Itabuna). Segunda-feira: Dr. Durval 
Carneiro Neto, juiz federal da Subseção 
de Feira de Santana, André Macedo do 
Nascimento (8ª Vara), Rafael Santos 
Bispo (10ª Vara) e Uilcarla Carvalho de 
Souza (12ª Vara).Parabéns!!!

Pro Social informa que 
atendimento da Unimed 

continua normal
Os segurados da Unimed da Seção 

Judiciária da Bahia não devem se preo-
cupar com notícias veiculadas na mídia 
sobre o atendimento prestado pelos cre-
denciados da Unimed Norte Nordeste. 
Este atendimento continua normalizado 
como sempre. 

Qualquer serviço médico solicitado 
para os clientes da Unimed deverá ser 
direcionado à sede da central nacional 
localizado na av. Professor Magalhães 
Neto, 1856, Edf. TK Tower, próximo 
à loja Tok Stok, ou através do site de 
autorização:www.centralnacionaluni-
med.com.br ou SAC 08009420400, 
onde os clientes, possuem acesso livre 
para solicitações de procedimentos.

A central de ar con-
dicionado do prédio dos 
JEFs e das Turmas Recur-
sais será  reformada em 
decorrência das condições 
climáticas que, ao longo 
do tempo, facilitam a cor-
rosão e a degradação do 
seu uso, conforme se pode 
verificar nas fotos ao lado.

A Direção do Foro con-
seguiu a verba necessária 
para viabilizar a reforma graças ao pronto 
atendimento do pleito pela Presidência do 
TRF da 1ª Região. O contrato já foi firma-
do no valor de R$ 246.750,46. Para tal 
reforma acontecer, será necessário proce-
der a uma grande manutenção na central, 
não obstante já terem sido realizadas di-
versas outras manutenções anteriormen-
te, como pinturas e reposição de peças ao 
longo dos seis anos de funcionamento.

Assim, faz-se necessária a imprescin-
dível substituição de diversas peças, a 
exemplo dos gabinetes dos chillers, das 
16 serpentinas e a realização de overhaul 
(revisão geral com troca de peças) nos 
compressores.

No período de execução da obra, in-
felizmente, como se tem percebido, tem 
havido uma grande diminuição no rendi-
mento do ar condicionado, já que cada 
maquina (chillers) é composta por dois 
compressores, e durante cada etapa, está 
sendo desligado um compressor por vez. 

Central de ar condicionado do prédio dos 
JEFs e das Turmas Recursais será reformada

Os demais compressores continuam 
ligados e funcionando, mas devido ao 
estado em que se encontrava o sistema 
como um todo, a refrigeração tem ficado 
praticamente comprometida. Entretanto, 
desde que haja liberação da primeira eta-
pa, já haverá uma sensível melhora na 
temperatura das unidades afetadas.

Apesar de não minorar os grandes 
transtornos atuais, o executor do contra-
to e a Administração como um todo têm 

Os magistrados Durval Carneiro Neto 
e Rafael Ianner Silva e os servidores da 
Subseção Judiciária de Feira de Santana, 
se despediram do juiz federal Fábio Ra-
miro, removido para a 23ª Vara da Seção 
Judiciária da Bahia. 

Na tarde em que lágrimas permearam 
os diálogos, todos ressaltaram a impor-
tância do magistrado para os “bons ares” 
que se respiram em Feira de Santana, 
bem como sua indispensável atuação no 
processo de liberação dos recursos para 
a construção da sede da Justiça Federal 
no município, cujo prédio deverá ser en-
tregue no segundo semestre deste ano.

Após pouco mais de dois anos de es-
forços envidados pelo magistrado, junta-
mente com seu diretor de Secretaria, Cle-
mente José Ferreira do Nascimento Filho, 
a realidade da 1ª Vara Federal é outra, 
o que se denota, tanto pelos relatórios 
estatísticos, quanto pelo bem estar que 
agora contagia o ambiente de trabalho. 
“Hoje, trabalhar aqui é uma maravilha, 
nós sentimos prazer em vir trabalhar. Dr. 

Servidores e magistrados 
de Feira de Santana se despedem 

do juiz federal Fábio Ramiro  
Fábio é responsável 
pela humanização 
desta Subseção Ju-
diciária”, declarou 
uma das servidoras. 

Em suas palavras 
de agradecimento, o 
magistrado referiu-
se a cada servidor 
nominalmente, de-
monstrando a siner-
gia entre o juiz e a 
sua equipe de traba-

lho, com quem sempre teve uma relação 
de proximidade, permeada por momen-
tos de alegria, vitórias e cumplicidade na 
busca pelo desiderato maior da Justiça 
Federal, qual seja, a rápida, necessária e 
tão almejada prestação jurisdicional. “De 
todos os lugares por onde passei, Feira 
de Santana é, certamente, o lugar mais 
marcante e pelo qual guardo maior cari-
nho... Nesses anos todos de Magistratu-
ra Federal, foi onde me senti mais feliz 
trabalhando...” disse o magistrado.

O evento culminou com um jantar na 
casa de uma das servidoras, onde tam-
bém se fez presente o juiz Wagner Mota 
Alves de Souza. Na oportunidade, os ser-
vidores, tomados de emoção, declararam 
torcer e desejar que tudo dê certo nesse 
novo caminho que o Dr. Fábio Ramiro 
começa a trilhar, lembrando sempre que 
deixou ali pessoas que lhe querem bem e 
torcem pelo seu sucesso. “ Aqui fiz ami-
gos, muitos dos quais me acompanharão 
para sempre. Por isso tenho que come-
morar!”, concluiu o juiz.

Aprovado anteprojeto 
que cria cargos de TI 
na Justiça Federal 

A Corte Especial do Superior Tribu-
nal de Justiça aprovou nesta quarta-fei-
ra, 3/4, o anteprojeto de lei que propõe 
a criação de cargos de técnico e analis-
ta judiciário na área de tecnologia da 
informação para o Conselho da Justiça 
Federal, os Tribunais Regionais Fede-
rais e as Seções Judiciárias da Justiça 
Federal. 

O objetivo da medida é ampliar a 
celeridade e a segurança da prestação 
jurisdicional, especialmente em razão 
da implantação do processo judicial ele-
trônico. 

Os estudos para a criação dos car-
gos começaram em 2009 e seguem as 
diretrizes da Resolução 19 do Conselho 
Nacional de Justiça. A quantidade pro-
posta é de 878 analistas e 228 técnicos, 
totalizando 1.106 novos cargos, a serem 
distribuídos de acordo com as necessida-
des de cada órgão da Justiça Federal. 

Segundo minuta do anteprojeto, a 
proposta encontra-se de acordo com os 
limites estabelecidos na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e foi aprovada pelo ple-
nário do CJF, sendo submetida à aprecia-
ção do STJ. 

O anteprojeto atribui ao CJF a com-
petência para distribuir e definir o crono-
grama de provimento dos cargos a serem 
criados, observada a previsão da lei orça-
mentária anual. 

O anteprojeto será, em seguida, enca-
minhado para análise do CNJ.

envidado todos os esforços para que a 
conclusão da reforma seja realizada no 
menor tempo possível.

A SECAD solicita a todos que quais-
quer pedidos de informações sejam en-
caminhados ao executor do contrato, 
José Eduardo Palmeira, coordenador ad-
ministrativo do prédio dos JEFs. No caso 
de se tratar de algo que extrapole suas 
atribuições, tais pedidios devem ser dire-
cionados à Secretaria Administrativa.

Desembargadora Neuza 
Alves no Bahia Revista

 Neste domingo, após o Fantástico, o 
programa Bahia Revista da TV Bahia, tra-
rá uma entrevista especial com a desem-
bargadora federal Neuza Alves, quando a 
magistrada falará sobre aspectos e curio-
sidades da sua vida. 

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: SECOS. Diagramação e 
Impressão: SETEDI. Tiragem: 24 exemplares. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. En-
dereço: Av. Ulysses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-
970. Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.


