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Seção Judiciária da Bahia solicita
ao TRF1 a postergação da retomada

dos trabalhos presenciais

Diante da persistência da situação de 
emergência sanitária e de saúde públi-
ca no âmbito do Estado da Bahia, em 
decorrência da pandemia de COVID-19, 
consoante dados extraídos do Boletim 
Epidemiológico da Secretaria de Saúde 
do Estado, bem assim as decisões do 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Re-
gião e do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia (Decreto Judiciário n. 413, de 
24 de julho de 2020), de prorrogarem o 
Plantão Extraordinário até 31 de agosto 
do ano em curso, o Diretor do Foro da 
Seção Judiciária da Bahia, Juiz Federal 
Fábio Moreira Ramiro solicitou, por meio 
do ofício SJBA-DIREF 10696296, no úl-
timo dia 27/07, ao Presidente do TRF da 
Primeira Região, a postergação da reto-
mada dos trabalhos presenciais, inicial-
mente prevista para o dia 03 de agosto 
próximo para 1º de setembro de 2020.

Em sua fundamentação o Diretor do 
Foro elencou o fato da Bahia ainda estar 
distante de um quadro de normalidade 
sanitária, haja vista que o Estado em ne-
nhum momento apresentou decréscimo 
do número de novos casos ou do número 
de óbitos. abaixo publicamos a mensa-
gem do Diretor do Foro encaminhada a 
todos os servidores da Seção Judiciária 
da Bahia:

Caros Servidores,

Em meio a notícias e fatos que nos 
entristecem e nos irmanam em súplicas, 
dirijo-me aos senhores e senhoras para fa-
lar de um tema que causa apreensão na 
extensa maioria do valoroso quadro fun-
cional de nossa Seção Judiciária, que é 
o retorno presencial de nossas atividades.

Mesmo antes da definição, pela Pre-
sidência do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, acerca da retomada gradual 
dos nossos trabalhos presenciais, a Di-
reção do Foro vem atuando fortemente 
no planejamento e execução de medi-
das que possam garantir a segurança 
de todos os que porventura acessem as 
nossas dependências, quando do efetivo 
retorno.

Como é do conhecimento de todos, a 
Administração Pública age sob os limites 
estabelecidos na lei, e isso naturalmente 
impõe um prazo maior na consecução 
de nossos objetivos. Adianto-lhes, to-
davia, que estamos envidando todos os 
esforços para que não haja o reingresso 
nos nossos prédios em situação de risco 
que não possa ter sido minimizada na 
forma prescrita pelas autoridades sani-
tárias e pelas orientações técnicas de 
que dispomos. 

Na última sexta-feira, à vista de 
requerimentos de Diretores de Subse-
ções Judiciárias, encaminhei ao Tribu-
nal Regional Federal, ofício em que me 
manifesto pelo adiamento da retoma-
da dos trabalhos presenciais naquelas 
unidades, considerando os indicativos 
de crescente contaminação pelo novo 
coronavírus, o que parece ter aumen-
tando substancialmente nos municí-
pios interioranos após os festejos ju-
ninos, embora estes houvessem sido 
cancelados pelo Estado da Bahia e por 
diversas Prefeituras, mas que teriam 
ocorrido em residências e proprieda-
des rurais.

Na Sede da Seção, não dispomos de 
dados emitidos pelas Secretárias de Saú-
de do Estado e do Município de Salvador 
que pudessem reforçar o posicionamento 
pelo adiamento da retormada do trabalho 
presencial, sendo também do conheci-
mento público a reabertura de shopping 
centers e templos religiosos, com uma 
programação que incluirá, na segunda 
fase, academias, barbearias e salões de 
beleza, lanchonetes, bares e restauran-
tes. Numa fase seguinte, a reabertura já 
incluirá parques, cinemas, teatro, clubes, 
entre outros. 

Há possbilidade, contudo, de o Tribu-
nal Regional Federal deliberar, em reu-
nião prevista para o início desta semana, 
pelo adiamento do retorno presencial em 
toda a 1ª Região, o que nos deixaria, ine-
quivocamente, mais tranquilos. 

Ademais, a Justiça Federal jamais 
paralisou suas atividades durante essa 
pandemia, pelo contrário, seus índices 
de produtividade obtidos pelo trabalho 
a partir de casa (teletrabalho) têm sido 
reveladores de uma incansável dedicação 
de todos que a compõem, 

Estamos acompanhando, atentamen-
te, a tudo isso, bem assim as circunstân-
cias locais e regionais. O retorno ao tra-
balho presencial, como disse, dependerá 
da decisão da autoridade administrativa 
superior, mas estejam certos de que, seja 
qual for a decisão adotada pela Presidên-
cia, a DIREF-BA estará firme no inabalá-
vel propósito de garantir a segurança de 
todos os servidores. 

Fiquem em paz!

Saudações,

FÁBIO MOREIRA RAMIRO
Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CJF) pro-
move, entre 3 e 7 de agosto, a I Jornada 
de Direito Administrativo na intenção de 
fomentar debates entre especialistas e 
professores, delineando posições inter-
pretativas sobre normas vigentes e inova-
ções legislativas, doutrinárias e jurispru-
denciais.

Com formato inteiramente virtual, o 
evento contará com a participação do 
desembargador federal do TRF1 João 
Batista Moreira, presidente da Comis-
são de Trabalho 4 do evento, cujo tema 
é: “Licitações. Contratos Administra-
tivos. Concessões e Parcerias Público-
-Privadas”.

Participe da I Jornada de Direito 
Administrativo do CJF

Além de presidir essa Comissão da 
Jornada, o magistrado presidirá no dia 5 
de agosto, às 19h30, a mesa de confe-
rência “Deferência Judicial e Controle da 
Administração Pública” com o professor 
Marçal Justen Filho.

Na programação do evento, estão 
incluídas palestras com transmissão ao 
vivo pelo canal do CJF no YouTube e, 
ainda, apresentação e discussões sobre 
as propostas dos enunciados expostos na 
Jornada. Clique aqui para ver a progra-
mação completa.

Interessados em participar das comis-
sões podem se inscrever até o dia 30 de 
julho enviando e-mail para: eventos@cjf.
jus.br. O evento é gratuito. (Fonte: CJF)

Última semana para 
votar nos representantes 
dos servidores ativos e 
inativos no Conselho

do Pro-Social

A votação para a escolha dos repre-
sentantes dos servidores ativos e inativos 
no Conselho Deliberativo do Programa de 
Assistência aos Servidores e Magistrados 
da 1ª Região (Pro-Social) vai até o dia 
31 de julho, e a sua participação é muito 
importante!

Para votar, os beneficiários titulares do 
Programa podem clicar no link: https://bit.
ly/2P2cnvB ou no banner disponibilizado 
na página inicial do portal do TRF1 e se-
guir as instruções na tela.

Os candidatos a representarem os ser-
vidores durante o biênio 2020-2022 são:

Representantes dos Servidores Ati-
vos: Isaac Raymundo de Lima (SJMG); 
Lays Noleto Silva (SJTO); Lilian Ribeiro 
de Oliveira (SJMG); Marcos de Oliveira 
Dias (TRF1) e Temistocles Soares Leal 
(TRF1).

Representantes dos Servidores Inati-
vos: Francisca Portela Correia (SJDF) e 
José Maria de Andrade (TRF1).

Os currículos e as propostas dos can-
didatos estão disponíveis para consulta 
na página do Pro-Social, portal do TRF1.

Exercite seu direito de escolha! Par-
ticipe!


