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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Virginia de Barros Batista (Nuasg), Paulo Sergio Pereira Lima (Nutur) e Alana Dias 
Santana (Diref). Segunda-feira: Rossana Paulino Izac Leite (Nuasg), Milena Vinhas da 
Silva (Turma Recursal) e Laura Brandão de Jesus (Turma Recursal). Parabéns!!!

“Em 2018, depois de 20 anos sentindo um grande vazio no segundo domingo 
dos meses de agosto, tinha em meus braços a maior realização em toda a minha 
vida: Alexia havia chegado há nove dias, e mostrava a nossa capacidade de sentir 
amor na sua maior intensidade. 

Ano passado, em meio às severas restrições de isolamento social, eu e minha 
Carol nos dirigimos, sozinhos, até a maternidade, para recebermos mais um pre-
sente de Deus: Mathias nasceu na véspera do Dia dos Pais de 2020! 

Neste ano, seu primeiro aniversário coincide com a data que sempre me faz lem-
brar, ainda mais, o meu maior ídolo, meu melhor amigo durante quase 28 anos 
de minha existência e minha maior referência. Seus exemplos e sua dedicação, 
como pai de seis filhos, tornam minha missão mais fácil, mas nem por isso me-
nos desafiadora.

Ser pai sempre foi meu maior sonho, e tê-lo realizado tão plenamente preenche 
meu coração com enorme gratidão à vida, enxuga as lágrimas da saudade – que 
insistem em brotar - e as mistura com as da maior alegria, da mais bela aventura, 
do amor infinito e - não há definição mais precisa - do amor incondicional! 

Vivo com meus filhos cada momentinho deles! Vibro com seus primeiros pas-
sos, com suas primeiras sílabas e me emociono com suas primeiras lembranças, 
como o cartão com a mãozinha impressa que hoje recebi de Alexia quando a 
peguei na escolinha! 

A todos os Pais, presentes e em outras dimensões, um dia de muitas alegrias ao 
lado das pessoas que mais amam!”

Fábio Moreira Ramiro, Diretor do Foro e Juiz Federal da 2ª Vara Criminal,
é pai de Alexia, 3 anos, e de Mathias, que fará um ano no próximo domingo.

ATENÇÃO: Último dia para trocar 
senhas dos sistemas da SJBA

Hoje é o último dia para usuários dos 
sistemas institucionais da Seção Judici-
ária da Bahia alterarem suas senhas de 
acesso à rede. O Núcleo de Tecnologia 
da Informação (NUTEC-BA) informa que, 

apesar dos e-mails enviados pela ASCOM 
e a publicação de nota no JFH, ainda res-
tam usuários que não trocaram suas se-
nhas, conforme informação recebida da 
Secretaria de Informática do TRF1.

Quem não alterar suas senhas até 
hoje só poderá fazê-lo presencialmente, 
na Seccional ou Subseção, e terá suas 
contas bloqueadas e consequente perda 
de acesso à VPN.

Para mais informações e conferir um 
tutorial passo a passo sobre como trocar 
as senhas, acesse: https://bit.ly/36xmH7g

TRF1 adota medidas para utilização 
do e-Social em toda 1ª Região

Em reunião realizada no mês de julho 
de 2021, a Secretaria de Gestão de Pes-
soas (SecGP) do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) orientou as Diretorias 
das Secretarias Administrativas (Secads) 
das seccionais vinculadas à 1ª Região 
sobre o projeto e-Social – Sistema de Es-
crituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas, desenvolvi-
do pelo Governo Federal para o envio de 
dados relativos a pessoal e pagamento.

Por meio do Sistema, os empregado-
res passarão a comunicar ao Governo, de 
forma unificada, as informações relativas 
aos trabalhadores, como vínculos, contri-
buições previdenciárias, folha de paga-
mento, comunicações de acidente de tra-
balho, aviso prévio, escriturações fiscais 
e informações do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).

Dividido em quatro fases, o projeto 
encontra-se em sua primeira etapa, des-
tinada ao envio de dados de identificação 
das unidades da Justiça Federal da 1ª 
Região e dos processos judiciais e admi-
nistrativos de concessão de vantagens, 
isenção de imposto de renda para servi-
dores e magistrados.

Nas Seções Judiciárias, para o envio 
de dados à plataforma do e-Social, de-
verão ser indicados, preferencialmente, 
servidores das áreas de cadastro e de pa-
gamento. Além desses, a critério de cada 
seccional, poderão ser indicados servido-
res de outras áreas.

A Seção Judiciária deverá conceder 
uma procuração eletrônica para o CNPJ 
do Tribunal, que centralizará o envio das 
informações ao e-Social, encaminhadas 
pelos servidores indicados, utilizando um 
certificado digital A3.

Depois de finalizada a fase inicial, os 
servidores responsáveis pelas áreas de 
estágio e magistrado também serão indi-
cados, em data a ser definida.

Animais Silvestres: papagaio
de estimação poderá

permanecer com sua dona
Uma senhora, que há dois anos cui-

da de um papagaio de estimação que 
apareceu em sua residência no Acre, po-
derá permanecer com o animal, confor-
me decisão da Sexta Turma do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF1), 
que por unanimidade, manteve senten-
ça que    permitiu  a criação do papa-
gaio (Amazona Aestiva) em casa, pela 
sua dona.

Apesar da apelação interposta pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) contra a decisão que determi-
nou a entrega do animal à dona, após 
a ave ter sido apreendida,   o relator 
da apelação, desembargador federal 
Daniel Paes Ribeiro, ao julgar o caso, 
considerou que a senhora se afeiçoou 
ao animal e o papagaio passou a ser 
um “membro da família” e que a ave, 

após exame clínico, apresentava boas 
condições físicas, não tendo nenhuma 
lesão. A senhora idosa também se afei-
çoou ao bichinho e chorava sentindo 
sua falta. Com isso, o Colegiado negou 
provimento à apelação, nos termos do 
voto do relator, e manteve a sentença 
que determinou a permanência do ani-
mal com a dona, até o deslinde final da 
demanda, bem como, que seja suspen-
sa a possibilidade de adoção do referi-
do animal por outro criador.

https://bit.ly/36xmH7g

