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Aniversariantes
Hoje: Alberto Luiz Souza Santana Fi-
lho (Jequié), Fábio Lopes Rodrigues 
(Guanambi), André Gustawo de Lima e 
Silva (Ilhéus), Gisele Sena da Silva (4ª 
Vara),João Rodrigo de Seixas Bitten-
court (Coordenação dos JEFs) e Lean-
dro Ferreira Bento (Vitória da Conquis-
ta). Amanhã: Nara Goreth dos Apóstolos 
Perreira (Paulo Afonso), Eive Cristine 
Ramos Meneses (7ª Vara), Stela de Fá-
tima Martins Fagundes (Vitória da Con-
quista), Evaldo Pereira Melo (NUCAF), 
Irenildo Silva Miranda (9ª Vara), Jorge 
Braga (TECTENGE). Domingo: Dr. Wil-
son Alves de Sousa, juiz federal da 7ª 
Vara), Camila Andrade da Cunha Matos 
(DIREF), Heloisa Guimarães Soares Do-
ria (9ª Vara), Patrícia Freire Gonçalves 
El Chami Santos (Feira de Santana) 
Segunda-feira: Candice Amorim Mo-
reira (Juazeiro), Joseneide Reis Touri-
nho (NUCAF), Rogéria Guimarães Alves 
Bernardes (Juazeiro), Selma Cristina de 
Andrade Villa - Chan (13ª Vara), Raquel 
dos Santos Silva  (1ª Turma Recursal).
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Fórum Teixeira de Freitas passará 
por recuperação estrutural

Margem
da Palavra

Despedida da 13ª Vara 
Por Ivonete Castro Santana (Nete)

Relutei em escrever sobre minha 
despedida da 13ª Vara, pois lá passei 
quase nove anos de grande aprendizado, 
de boas surpresas ao descobrir colegas 
tão especiais, como muitos que por ali 
passaram ou por lá ainda se encontram. 
Aventurar-se em novas planícies é sem-
pre temeroso e excitante. A lição maior 
que levo daquela equipe é que, em meio 
a uma modernidade tão liquida (para-
fraseando Zygmunt Bauman), encontrei 
solidez de valores e caráter, onde o dis-
curso ético acompanha a prática. São to-
dos, sem exceção, profissionais exigen-
tes com a qualidade do trabalho. 

Sem desprezar a importância de 
cada um em minha jornada, peço licen-
ça para nomear alguém que nesses nove 
anos exerceu um papel fundamental, 
definindo alguns aspectos mais caros 
da minha personalidade. Essa minha 
necessidade está para além de cargos e 
funções assumidas, pois há muito mais 
de humano por trás do cargo. Por isso, 
as minhas palavras são de reconheci-
mento à pessoa do juiz federal Carlos 
D’Ávila Teixeira. Exemplo pela ação, 
pela humanidade, descortinada na con-
vivência quase que diária.

Despedida e saudade muitas vezes 
andam juntas... Em tempos de carência 
de servidores, sou ainda mais grata por 
ter sido liberada para trabalhar na Área 
Administrativa, onde a carência de ser-
vidores ainda consegue ser maior. Mas 
isso só reforça o que escrevi sobre a hu-
manidade do líder, do juiz, do ser huma-
no, Carlos D’Ávila Teixeira, cuja medida 
é feita na prática e não em falsas de-
monstrações de compromisso e afeto. 

Deixo a 13ª Vara levando uma vasta 
bagagem de conhecimento, de solida-
riedade coletiva e com a voz de Dr. Car-
los ecoando: “...os processos não são 
papéis. Temos que ter cuidado com eles, 
porque são interesses de pessoas, e com 
gente há de se ter, SEMPRE, responsa-
bilidade e cuidado”.

Tomo emprestado, para encerrar mi-
nha mensagem, os versos, atribuídos ao 
poeta Fernando Pessoa: “Há um tempo 
em que é preciso abandonar as roupas 
usadas, que já tem a forma do nosso 
corpo e esquecer os nossos caminhos, 
que nos levam sempre aos mesmos lu-
gares. É o tempo da travessia: e, se não 
ousarmos fazê-la, teremos ficado, para 
sempre, à margem de nós mesmos”.

Obrigada a todos, por tudo.

Doação de sangue
Talita dos Santos Cardoso, de sete anos, 

necessita com urgência de qualquer tipo de 
sangue. Ela é neta da funcionária terceiri-
zada da Delta Edileusa Maria de Jesus e 
filha do falecido funcionário da Delta Rogé-
rio Cardoso. Os doadores podem se dirigir 
ao HEMOBA, na Av. Vasco da Gama. 

NUCRE informa sobre 
informes de rendimento

Os informes de rendimentos ano-base 
2012 para a declaração anual do Imposto 
de Renda 2013 estão disponíveis no site 
da Seção Judiciária da Bahia. Para impri-
mi-los o servidor deverá acessar o site e:

1. Clicar em servidor; 2. Clicar em 
serviços; 3. Clicar em Imposto de renda – 
DIRF; 4. Será aberta caixa de seleção, nela 
o servidor deverá entrar com a identificação 
(nome de usuário e senha), que é a mesma 
do Oracle, e também selecionar o banco de 
dados da Bahia.

Esses passos levam a um quadro com to-
das as informações de rendimentos dos últi-
mos anos. O servidor deverá clicar em DIPAG 
2012 e PROSOCIAL 2012 para imprimi-los.

Auto da Páscoa
O Grupo de Canto Cantarolando e o 

Grupo de Dança Misa convidam a todos 
para  o Auto da Páscoa que será realiza-
do hoje, às 15h, no Foyer do Prédio dos 
JEFs e no dia 26/03, às 15h, no Auditó-
rio Ministro Dias Trindade.

Pela primeira vez, o conjunto de pré-
dios da Seção Judiciária da Bahia loca-
lizados em Salvador foi alvo de estudo 
realizado por empresa especializada em 
diagnosticar patologias.

As manifestações patológicas que são 
encontradas com maior freqüência, quando 
realizado esse tipo de estudo, são fissuras, 
trincas, rachaduras, umidade, infiltrações 
e descolamento de fachadas, que surgem 
em decorrência de vícios de construção, 
como má qualidade do material utilizado 
e técnicas construtivas inadequadas ou de 
baixa qualidade, ou mesmo devido à expo-
sição do imóvel às intempéries.

O diagnóstico patológico realizado em 
nossas estruturas revelou diversas anoma-
lias, dentre as quais fissuras, trincas, des-
colamento de fachadas, umidade e corro-
são, afinal, o prédio-sede foi construído em 
1991, o Anexo em 2001 e o prédio dos 

Juizados Especiais Federais em 2005. As 
patologias deverão ser tratadas em curto, 
médio e longo prazos, de acordo com as 
diretrizes estipuladas pela Direção do Foro, 
com base nos estudos realizados.

Dentre as patologias diagnosticadas, 
foram identificadas duas situações que 
ensejaram iminentes providências da Ad-
ministração: a corrosão com arcamento 
da armadura do pilar localizado no esta-
cionamento dos diretores, intitulado P3 
no projeto, e o afastamento de alguns 
centímetros de uma das mãos francesas 
localizadas acima do referido estaciona-
mento apoiado no pilar P3.

As ações imediatas que visaram à re-
dução da carga sobre as mencionadas 
estruturas foram a liberação de peso aci-
ma do pilar P3 e da mão francesa com os 
seguintes remanejamentos:

A 7ª Vara mudou do 4º para o 5° andar 
onde funcionavam a CEMAN e o Núcleo de 
Conciliação; a Central de Mandados, por 
sua vez, passou a ocupar a Sala de Reuni-
ões da DIREF, no térreo, e o espaço loca-
lizado em frente ao NUCRE, no segundo 
andar do Anexo, antes utilizado pelas 18ª 
e 19ª Varas com parte de seus processos 
arquivados provisoriamente. O Núcleo de 
Conciliações migrou para o prédio do JEF, 
onde antes funcionavam os Correios. Já o 
Setor de Cálculos, antes no 3º andar do 
edifício sede, passou a dividir espaço com 
o NUCOI enquanto a sala de treinamento 
foi temporariamente desativada, com pre-
visão de reinstalação, em breve, no andar 
superior do prédio da marcenaria.

Todas essas mudanças exigiram a 
compreensão e a boa vontade dos magis-
trados e servidores envolvidos, aos quais 
a Direção do Foro agradece individual-
mente, um por um. 

Nossos sinceros agradecimentos e pa-
rabéns a todos os servidores do adminis-
trativo e aos terceirizados, que pareciam 
incansáveis diante do enorme desafio: 

realizar toda a mudança em curtíssimo 
espaço de tempo e com o menor prejuízo 
possível para a área fim e para a  admi-
nistração.

Para a solução dos problemas mais 
imediatos – o escoramento com escoria-
ção da mão francesa e das três seguintes, 
para entendimento da causa que levou a 
estrutura a se afastar da sua função ori-
ginal, e reforço do pilar P3, com análise 
dos subsequentes – a Direção do Foro 
determinou a contratação emergencial de 
empresa especializada na recuperação de 
estruturas, cujo processo administrativo 
encontra-se autuado, aguardando apenas 
a liberação da dotação orçamentária, pelo 
TRF1, para assinatura do contrato com a 
Concreta Engenharia e Estrutura Ltda.

Ressalte-se que o diretor do Foro 
desta Seção Judiciária envidou todos os 
esforços para que a Presidência do TRF 
da 1ª Região liberasse, em caráter de ur-
gência, os recursos necessários para as 
obras no Fórum Teixeira de Freitas, ten-
do o juiz federal Ávio Novaes se reunido 
exclusivamente para esta finalidade com 
o presidente do nosso Tribunal, em Bra-
sília. Na ocasião, foi garantida pelo de-
sembargador federal Mário César Ribeiro 
a publicação da portaria que suspendeu 
o expediente da 7ª Vara de 11 a 15 de 
março, o que permitiu o remanejamento 
daquela Unidade, além da liberação da 
verba necessária para a realização das 
obras, em caráter de urgência.

Além das anomalias detectadas nos 
imóveis, o relatório de Diagnóstico Pato-
lógico sinalizou alguns hábitos existentes 
que devem ser extirpados da nossa práti-
ca, a exemplo da denominada “maquia-
gem”, que são reparos superficiais feitos 
nas fissuras, bem como a realização de 
reformas nas unidades, com colocação 
de paredes, sem a devida avaliação da 
estrutura. Para regulamentar essas situ-
ações, a Direção do Foro determinou a 
criação de arquivo para registro dos re-
paros e que a colocação de paredes, bem 
como os reparos não devem ocorrer sem 
uma avaliação prévia da Engenharia.


