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Aniversariantes
Hoje: Denis da Soledade Lima (11ª 
Vara), Ronaldo Grilo da Silva (Feira 
de Santana), Bruna Almeida Argolo 
(Jequié), Felipe Lima Costa (Vitória 
da Conquista) e Iago Oliveira Santos 
(3ª Vara). Amanhã: Felipe Rosa Cruz    
(NUCJU), Luiz Carlos Bahia Rodri-
gues  (13ª Vara Federal), Rubem 
Marques Bacelar Filho (SECAD), 
Ednorá Oliveira de Souza (Campo 
Formoso), Djaci Carvalho dos San-
tos (Campo Formoso) e Paula Sales 
Amaral Viana (4ª Vara).

Parabéns!!!

Seção Judiciária construirá novo prédio anexo
Após 12 anos de inaugurado o prédio 

Anexo Maria do Carmo Vieira Gomar e 
seis anos depois da inauguração do Edi-
fício Arx Tourinho, sede dos Juizados Es-
peciais Federais e das Turmas Recursais, 
a Seção Judiciária da Bahia iniciará a 
construção de um novo prédio anexo.

A partir da próxima segunda-feira, dia 
4 de março, terá início a construção do 
futuro Anexo III que, quando concluído, 
terá quatro pavimentos, sendo um de-
les o térreo, com uma garagem cober-
ta. A sua área total construída será de 
2.428,38m², sendo 610m² por pavi-
mento, o que equivale ao espaço ocupa-
do por duas varas completas por andar. 

O Núcleo de Administração de Serviços 
Gerais e a sua área de Engenharia serão 
os responsáveis pelo empreendimento.

Leia, abaixo, respostas que a a direto-
ra do NUASG, Maria de Lourdes Santos 
Araújo, deu a alguns dos questionamen-
tos em relação à obra:

JFH – Qual a importância dessa obra 
para a Justiça Federal?

Resposta – Atualmente, a área dispo-
nível para os serviços da Seção Judiciária 
da Bahia não mais atende às necessida-
des da Justiça Federal, especialmente no 
que diz respeito ao arquivamento de pro-
cessos judiciais e administrativos, bem 
como a guarda de bens destinados às 
Subseções Judiciárias, que ficam provi-
soriamente guardados nas dependências 
dos prédios Sede ou Anexo (nos corredo-
res, muitas vezes), além dos bens inser-
víveis, que precisam ser guardados até a 
conclusão do processo de doação.

Para o novo prédio anexo também 
será transferida a sala de treinamento, 
contando com um espaço mais adequa-
do e propício para o aprendizado e de-
senvolvimento dos servidores.

Além das mencionadas necessidades, 
a instalação de mais uma Vara Fiscal, 
prevista para o próximo ano, exigirá a re-
adequação de espaços.

Desta forma, a construção do Anexo 
III significa o atendimento a uma neces-
sidade inadiável que proporcionará maior 
segurança aos bens, melhor desempenho 
dos servidores, que contarão com espa-
ço mais amplo para o desenvolvimento 
das suas atividades, enfim, resultará na 
melhoria da prestação dos serviços pela 
área administrativa à área fim, proporcio-
nando a melhor prestação jurisdicional, 
atividade fim da Justiça Federal.

JFH – Qual a previsão para a concu-
são dos trabalhos e como os estaciona-
mentos atuais serão afetados? 

Resposta – A previsão de conclusão 
dos trabalhos é 16 meses e, no período, 
algumas áreas de estacionamento, infe-
lizmente, precisarão ser remanejadas. 

A princípio, o estacionamento hoje uti-
lizado pelos diretores e os carros oficiais 

será diretamente afetado, por se tratar da 
área onde ficará a edificação mas, indire-
tamente, o estacionamento dos servido-
res também será atingido em decorrência 
da transferência do estacionamento dos 
diretores. 

O estacionamento dos advogados 
também será afetado, visto que não há 
área suficiente, nesta Seccional, para o 
estacionamento dos veículos dos servido-
res, carros oficiais e advogados, uma vez 
que as vagas existentes no primeiro platô 
serão ocupadas pela nova edificação e 
barracão de obras. Desta forma, os veí-
culos oficiais passarão a utilizar as vagas 
antes destinadas aos advogados. 

As vagas dos diretores serão afetadas. 
Permanecerão com o quantitativo ne-
cessário, mas eles passarão a utilizar as 
primeiras vagas encostadas no muro do 
fundo do estacionamento. 

A SEVIT será a encarregada de comu-
nicar as alterações aos vigilantes, de for-
ma que possam orientar os servidores. 

JFH – Quem são os executores do 
contrato e quem fiscalizará a obra? 

Resposta – O executor do contrato e 
seu substituto são os servidores Rubem 
Marques Bacelar Filho e Genilson Ferrei-
ra da Silva.

A obra será fiscalizada pela empresa 
RGM Engenharia, contratada pela Justi-
ça Federal para esse fim. Haverá também 

uma comissão de fiscalização composta 
por servidores do NUASG com formação 
em engenharia e arquitetura, além da en-
genheira e da arquiteta contratadas que 
já atuam no NUASG.

JFH – Qual o caminho que os cami-
nhões utilizarão para abastecer a obra? 

Resposta – A empresa que executará 
a obra, a CSG Engenharia, precisará uti-
lizar a entrada principal do prédio sede 
para seus caminhões, mas a SEVIT ado-
tará todas as medidas preventivas para 
evitar transtornos maiores. Além disso, a 
contratada foi orientada a utilizar o tur-
no matutino, de menor fluxo de pessoas, 
para transportar o material da obra.

JFH – Qual o horário de trabalho? 

Resposta - A obra será executada no 
horário normal, mas a empresa foi orien-
tada a minimizar os ruídos no período de 
maior concentração de pessoas. 

JFH – Haverá transtornos para o tra-
balho como ruído e poeira? 

Resposta - Apesar da orientação à 
empresa para que os ruídos e a poeira 
fossem minimizados no período de maior 
concentração de pessoas, uma obra des-
se porte sempre trará algum desconforto. 
Entretanto, se considerarmos os benefí-
cios advindos, conseguiremos suportar 
alguma influência desagradável. O segre-
do é olhar para o futuro.

JFH – Como se dará o deslocamento 
dos servidores perto da área da obra? 

Resposta – Toda a área da obra será 
isolada com tapume a fim de evitar pro-
blemas ou acidentes. O deslocamento dos 
servidores ocorrerá no entorno do tapume.

JFH – Que dicas a Engenharia pode 
oferecer aos juízes e servidores?

Resposta – Evitar transitar próximo 
da obra, informar qualquer fato que te-
nha conhecimento e considere estranho 
à obra, manter sempre fechada alguma 
janela próxima à obra ou no seu entorno 
para evitar poeira e ruído. Porém, o mais 
importante é que os servidores e magis-
trados sejam tolerantes para com a obra, 
focalizando sempre nos benefícios que 
ela trará à Seção Judiciária da Bahia.

Tendo em vista a possibilidade de re-
visão de algum procedimento que possa 
melhorar a permanência dos magistrados 
e dos servidores nas dependências des-
ta Seccional, é muito importante a co-
municação ao NUASG, responsável pelo 
acompanhamento da obra, de fatos e su-
gestões relacionadas ao assunto. 

A ministra Cármen Lúcia deu o prazo 
de 10 dias para que o Congresso Nacio-
nal preste informações sobre a votação 
que aprovou a reforma da Previdência, 
em 2003. A ministra é relatora de três 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
que pedem no Supremo Tribunal Federal 
a anulação da reforma.

A justificativa comum das ADIs é que 
a emenda foi aprovada mediante compra 
de votos de parlamentares liderados por 
réus condenados pelo STF na Ação Penal 
470 – o processo do mensalão.

A ações foram propostas pelo Psol, 
Confederação dos Servidores Públicos do 
Brasil (CSPB) e Associação dos Delega-
dos de Polícia do Brasil em dezembro do 
ano passado.

Para o líder do Psol na Câmara dos 
Deputados, Ivan Valente, o mensalão 
envolveu três grandes partidos que so-
mavam 108 votos. “A votação foi con-

STF pede informações
sobre reforma da Previdência

taminada e a reforma é ilegal. É mais 
do que justificada a necessidade da 
sua anulação”, disse. Em 2003, o se-
gundo turno da reforma da Previdência 
teve 357 votos favoráveis, 123 contra e 
6 abstenções.

Depois que o Congresso responder 
à ministra Carmen Lúcia, serão aber-
tos prazos de vista para a AGU e para a 
Procuradoria-Geral da República – cinco 
dias consecutivos para cada órgão, su-
cessivamente.

Outra ADI corre no Supremo ques-
tionando a validade da reforma da Pre-
vidência diante das circunstâncias de 
sua votação. Em novembro, antes da 
conclusão do julgamento da AP 470, a 
Associação dos Magistrados Brasileiros 
e a Associação Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho ajuizaram 
a ação que foi distribuída ao ministro 
Marco Aurélio.


