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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Isabel Cristina Lemos de 

Souza(NUASG),  Adriana Macêdo dos 
Santos (18ª Vara) e Felipe de Miranda 
Magalhães (2ª Vara). Amanhã: Talita 
Pereira Souza de Almeida Kuehn (NU-
COM) e Máximo Gonçalves Portella 
Neto (Feira de Santana).

 Parabéns!

Por dentro do Núcleo de Tecnologia da Informação
NUTEC apresenta atividades realizadas em 2016

O JFH continua 
hoje a série de repor-
tagens com os diver-
sos Núcleos da Área 
Administrativa com 
o objetivo de mos-
trar o que vem sendo 

realizado,  valorizando e registrando o 
importante trabalho das equipes dos di-
ferentes núcleos e sua busca pelo apri-
moramento.

AÇÕES NO 1º SEMESTRE DE 2016

1 - Projeto de rede alternativa por via 
aérea e também subterrânea para interli-
gação redundante dos prédios da Seção 
Judiciária, o que trará maior segurança e 
confiabilidade a todo o sistema, em fase 
de finalização; 

2 - Estudos para um novo tipo de 
contratação de serviços de terceiriza-
ção de informática, com equipe local 
para gestão; 

3-  Participação na equipe de apoio à 
realização dos Mutirões de Conciliação, 
instalando toda a infraestrutura de TI; 

4 - Continuidade na implementação 
do e-Jur e obtenção da adesão de INSS, 
AGU, CEF, PFN e Procuradoria Federal 
ao e-Cint nos processos do e-Jur; Reno-
vação dos equipamentos de informática 
das Turmas Recursais e varas de Execu-
ções Fiscais.

AÇÕES NO 2º SEMESTRE DE 2016

5 - Correção de um problema crônico 
que havia na estrutura de rede de com-
putadores da Justiça Federal, retirando 
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todas as instalações irregulares que cau-
savam inúmeras quedas diárias dos suí-
tes e fazendo um trabalho de conscienti-
zação dos servidores e magistrados para 
manterem o padrão, o que levou ao não 
registro de qualquer evento significativo 
de problema na infraestrutura de rede da 
Justiça Federal por conta de instalações 
mal feitas. Em seguida, foi feita a certi-
ficação de 620 pontos de rede paralela-
mente à organização dos cabos de rede.                        

6 - Atualização para Windows 10 de 
90% dos equipamentos que possuem as 
configurações recomendadas pela Mi-
crosoft, totalizando 1.607 microcompu-
tadores (dos quais 943 atualizações em 
29 dias). Com isso, considerando o preço 
da licença para cada equipamento (R$ 

809,99), conseguiu-se a considerável 
economia de R$1.301.653,93.                        

7- Mudança qualitativa no fluxo de 
informações: o NUTEC passou a comu-
nicar a todos os diretores de Vara, de 
Núcleo, à Direção da SECAD e à Dire-
ção do Foro, por whatsapp, em tempo 
real, qualquer informação pertinente 
que possa causar impacto em Sistemas 
Corporativos, serviços de e-mail, acesso 
à Internet, tornando transparente todo o 
trabalho de gestão de TI, deixando a Di-
reção do Foro e os colegas mais tranqui-
los e cientes das providências que estão 
sendo tomadas. As mesmas informações 
do whatsapp são repassadas posterior-
mente por e-mail, deixando o registro das 
ocorrências.

8 – Finalização dos testes de um 
novo link de Internet com a Telemar de 
300Mbps ampliando o link de 32Mbps 
que atende a internet, SEI, PJeA, vide-
oconferências e sistemas. Esse impacto 
inicialmente só abrangerá a Seção Judi-
ciária. A ideia é desafogar o tráfego de 
dados, principalmente das videoconfe-
rências, dos sistemas da plataforma Ora-
cle, dos sistemas SEI e PJE , que utilizam 
a mesma rota atualmente. Isso tornará 
o acesso mais estável e rápido. A Seção 
Judiciária terá autonomia para gerir o 
tráfego de internet por meio de firewall 
próprio.

9 – Realização de um curso para exe-
cutores de contratos incluindo a Seção 
presencialmente e as Subseções por vi-
deoconferência. 

10- Como projeto de infraestrutura, 
realização de uma reforma na rede da 8ª 
Vara, na SECAJ e no NUCOI. Estes dois 
últimos receberam um novo distribuidor 
com fibra óptica.

11- Os projetos de ligação do prédio 
sede com o prédio dos JEFs e Turmas 
Recursais por meio de fibra óptica aé-
rea e fibra óptica subterrânea tiveram 
encaminhamento, com o laudo técnico 
de viabilidade da segunda sendo emiti-
do e ambas as licitações realizadas com 
sucesso. Também foi fechado o contrato 
de aluguel de postes da Coelba.

12- O NUTEC prestou total apoio à 
implantação do Processo Judicial Ele-
trônico (PJe) em setembro de 2016. 
Além de preparar uma sala de treina-
mento, capacitar três servidores do 
Núcleo e viabilizar as aulas também no 
auditório para o público externo, criou 
um grupo de whatsapp para tirar dú-
vidas do PJe, com a participação de 
colegas do TRF, da Justiça Federal e 
dos servidores do NUTEC que prestam 
suporte ao sistema. 

 TRF1 mantém sentença da 12ª Vara que 
garantiu a vítima de violência doméstica 

remoção durante estágio probatório
A 1ª Turma do TRF1 negou, por una-

nimidade, provimento à remessa oficial 
da sentença, da 12ª Vara que concedeu 
a segurança para reconhecer o direito 
de uma professora vitima de violência 
doméstica de ser removida do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia da Bahia (IFBA), em Barreiras, para 
o campus de Salvador.

A impetrante narrou que em 2014, ao 
separar-se de fato do seu cônjuge, deu 
entrada na ação de divórcio consensual. 
Com o processo em andamento o ex-ma-
rido mudou completamente de postura 
acerca da dissolução matrimonial.

Informou a requerente que diante das 
circunstâncias, viver em situação de vio-
lência e estar sozinha na cidade de Bar-
reiras/BA com sua filha, protocolou no 
IFBA o primeiro pedido de remoção, que 
foi negado ao argumento de não ter a im-
petrante concluído o estágio probatório.

Ressaltou a professora que, no de-
correr do tempo, a situação com o seu 
ex-cônjuge ficou cada vez mais difícil e 
conflitante, o que culminou com o regis-
tro do primeiro Boletim de Ocorrência, de 
na Delegacia de Atendimento à Mulher 
em Barreiras. Angustiada com a violência 
doméstica sofrida, a vítima protocolou 
novo pedido de remoção, que também 
foi indeferido.

A sentença concedeu à servidora pú-
blica em situação de violência doméstica 
o acesso prioritário à remoção, determi-
nação com base na Lei n. 11.340/06, 
art. 9º, § 2º, I (Lei Maria da Penha).

Ao analisar a hipótese, a relatora, de-
sembargadora federal Gilda Sigmaringa 
Seixas, afirmou que o que se discute na 
demanda é a legalidade do ato da União 
que negou a remoção sob a alegação de 
que a servidora não concluíra o tempo 
para o cumprimento do estágio probatório.

A desembargadora relatora no TRF 
da 1ª Região avaliou que o ato de re-
moção no caso sub judice terá como fim 
a preservação do direito à vida, à inte-
gridade física, à segurança, ao trabalho 
e à família. Esclareceu, ainda, que os 
bens jurídicos a serem protegidos, na 
questão em análise, “mostram-se mais 
importantes do que aqueles tutelados 
pela Lei nº 8.112/90, que permite a 
remoção independentemente do inte-
resse da Administração”.

A magistrada reiterou que, como bem 
consignado pelo juiz federal Ávio Nova-
es, a Lei n. 11.340/06 assegura à ser-
vidora pública em situação de violência 
doméstica acesso prioritário à remoção 
com base no princípio constitucional de 
proteção à família e no quanto previsto 
no art. 9º, §2º, I, da Lei n. 11.340/06. 

Fonte: TRF1


