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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes – Hoje: Sandra Regina Dantas (NUCJU) e Edvaldo Conceição (Tecten-
ge). Amanhã: Thiago Ataíde (NUCJU), Jorge Peixoto (Jequié), Nancy Leão (13ª Vara), 
Ramon de Souza Matos (Vitoria da Conquista), Betânia Ribeiro Moreira (Feira de San-
tana), Lenice Soares (Paulo Afonso), Roberta Falcon (DIREF). Parabéns!!!

Seção de Comunicações e Arquivo Administrativo
Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta (SECOS)

Se há uma coisa que não falta na Se-
ção de Comunicações e Arquivos Admi-
nistrativos (SECAM) da Justiça Federal da 
Bahia, é trabalho. Uma tarde na Seção é 
suficiente para comprovar: o entra e sai de 
pessoas não deixa ninguém parado. Tanta 
movimentação não é à toa. A SECAM é a 
responsável por diversas atividades no que 
diz respeito à comunicação na Seção Judi-
ciária e suas Subseções, como operação da 
central telefônica, expedição e recebimento 
de telegramas e fax, malotes e correspon-
dências via Correios, além do recebimento 
e encaminhamento de extratos para publi-
cação no Diário Oficial da União.

Também são de responsabilidade da 
Seção o recebimento e a distribuição de 
Diários Oficiais e outros periódicos em 
Salvador e nas Subseções no interior do 
Estado, além da manutenção de copiado-
ras e telefax. Este trabalho é realizado por 
empresas terceirizadas, cujos contratos são 
executados e administrados pela SECAM.  
Além disso, a Seção realiza e gerencia a 
autuação e o arquivamento de processos 
administrativos da Justiça Federal. 

Supervisor da SECAM desde 2012, Ho-
rácio Ribeiro Neto ressalta que, embora o 
cotidiano na Seção seja muito corrido, é pre-
ciso ter atenção durante a execução do tra-
balho, para evitar falhas. “Nós precisamos 
ter muito cuidado porque trabalhamos aqui 
com documentos importantes, com docu-
mentos oficiais. E tem que ser um procedi-
mento rápido”, conta. Entre as correspon-
dências, estão telegramas com intimações 
judiciais, convocação de novos servidores, 

documentos para juízes das Subseções e 
malotes para o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, em Brasília. “Tem horas que 
aperta, chega muito malote de vez e nós 
temos que olhar com atenção para onde 
vai, ver o que precisa de encaminhamento 
imediato. A gente tem que fazer um tipo de 
triagem fina”, completa.

A equipe conta com sete servidores, 
dois estagiários e dois colaboradores tercei-
rizados e está divida nos setores de Arquivo 
Administrativo, de Expediente e Publicação 
e de Protocolo Administrativo, cujos en-
carregados são Elizabete Almeida, Márcia 
Dias e Reinaldo Lopes, respectivamente. 
Além deles, há funcionários terceirizados 
da empresa Delta lotados em diversas uni-
dades administrativas da Seção Judiciária, 
com funções que incluem atendimento ao 

público externo por telefone, entrega de 
material e de mensagens nas varas. 

No ano de 2012, a SECAM administrou 
contratos com 12 empresas terceirizadas, 
que atendem a variadas demandas na 
Seção Judiciária e suas Subseções, como 
publicações de avisos e editais em jornal 
local, manutenção de central telefônica, 
postagens de malotes e correspondências e 
serviços de telefonia fixa e móvel.  

O trabalho realizado pela SECAM é co-
nhecido popularmente como “de formigui-
nha”. As atividades envolvidas são relativa-
mente simples, mas, juntas, contabilizam 
números altos. 

Em 2012, segundo o relatório anual da 
Seção de Comunicações e Arquivo Admi-
nistrativo, foram enviadas 22.336 corres-
pondências diversas e 4.687 malotes e re-
cebidas 13.664 correspondências e 4.738 
malotes. Foram 7.305 processos adminis-
trativos arquivados, 244 desarquivados e 
9.395 autuados. 

Do TRF, foram recebidos e encaminha-
dos para as varas 6.400 processos. Fo-
ram, ainda, enviadas eletronicamente 318 
matérias à Imprensa Nacional e recebidos 
1.500 volumes de Diários Oficiais para en-
trega à Biblioteca. 

Se fosse considerado o peso de todo 
esse material, segundo estimativas da 
SECAM, superaria, em muito, 100 tone-
ladas durante o ano. É papel que não aca-
ba mais. E tudo tem que chegar aos seus 
destinatários o mais rapidamente possí-
vel. Afinal, trabalho de formiguinha não é 
apenas trabalhar muito, com agilidade e 
com diversas coisas, mas trabalhar com 
muito peso. 

Corregedor do CNJ diz 
que fará 'limpeza' no 
Tribunal de Justiça

Responsável por controlar a qualida-
de do Judiciário no país, o corregedor do 
Conselho Nacional de Justiça visitou nesta 
semana o Tribunal de Justiça da Bahia e 
prometeu uma "limpeza" no órgão.

"A notícia que corre o Brasil inteiro é 
de que o Tribunal de Justiça da Bahia é 
o pior do Brasil. Precisamos esclarecer se 
isso é verdade", disse o corregedor nacio-
nal de Justiça, Francisco Falcão.

Segundo o Conselho Nacional de Justi-
ça, o TJ-BA é o mais atrasado do país na 
regularização dos cartórios, registra irregu-
laridades no serviço de mais de 20 varas e 
tem "excesso de cargos comissionados" na 
presidência.

O principal alvo da inspeção iniciada 
ontem, segundo o CNJ, será a corrupção. 
"Vamos ser rigorosíssimos nessa questão. 
Corre até o risco de sentirem saudade da 
ministra Eliana Calmon", disse Falcão, refe-
rindo-se à sua antecessora.

Ao seu lado, o presidente do Tribunal 
de Justiça da Bahia, desembargador Ma-
rio Hirs, disse que casos de corrupção são 
pontuais e que o rótulo de pior do Brasil é 
construção da imprensa.

Fonte: Folha de São Paulo

4ª Jornada de Palestras 
para Estagiários de 

Nível Médio 
Ocorreu na tarde de ontem o terceiro 

dia da 4ª Jornada de Palestras para Es-
tagiários de Nível Médio. Nessa etapa, os 
estudantes tiveram a oportunidade de ouvir 
o servidor Sérgio Lísias - 4ª Vara (foto aci-
ma) discorrer sobre o trabalho nas Varas 
da Justiça Federal, a terminologia jurídica 
para movimentação de processos no dia-a-
dia, as partes e fases dos processos judi-
ciais e administrativos, o trabalho da área 
administrativa e dos JEFs.

Na segunda palestra, a Dra. Fátima Frei-
tas, médica do Pro-Social falou sobre doen-
ças sexualmente transmissíveis, prevenção 
e tratamento, além da contracepção.

As palestras de hoje abordarão os temas: 
“Estudar para quê?” e “Cidadania”, respec-
tivamente com um profissional da Fundaçao 
José Silveira e o servidor Eduardo Santiago.

SECAM orienta sobre procedimentos 
para postagem de correspondências

Em face das exigências contratuais da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
novos procedimentos para postagem de cor-
respondências devem ser adotados, sob pena 
de não serem recebidas pelos Correios.

1-Não poderão mais ser usados gram-
pos para fechar correspondências ou fixar 
ARs. Correspondências devem ser acondi-
cionadas em envelopes fechados com cola. 
Os ARs também têm que ser colados.

2-Os ARs devem ser afixados no verso 
dos envelopes, onde se coloca nome e en-
dereço do remetente. O modelo de AR con-
feccionado pela colega Liliana Kelsch (16ª 
Vara), aceito pelos Correios, está se na 
pasta GUIAS DE POSTAGEM – BA - Pasta 
COMUM, no ambiente de rede.

3-Nos envelopes devem constar, obriga-
toriamente, o endereço completo do desti-
natário, com CEP na frente e, no verso, o 
nome da unidade remetente.

4-Os CEPs nas Guias de Postagens, de-
vem ser impressos em ordem crescente.

5-Os novos modelos de Guias de Posta-
gem, nos quais consta o número do atual 

contrato com a ECT e o número do car-
tão de postagem estão na pasta GUIAS DE 
POSTAGEM – ECT, na pasta COMUM, no 
ambiente de rede. As orientações sobre o 
acesso podem ser fornecidas pelo NUTEC.

6- São quatro as Guias de Postagem: 

•SIMPLES - Para correspondências 
sem necessidade de registro (etiqueta com 
código de barras), utilizadas mais na área 
administrativa.

•REGISTRADAS com ou sem AR – 
Quando há necessidade de serem regis-
tradas (com etiquetas de código de barras 
coladas na SECAM).

•MÃO PRÓPRIA – Quando a correspon-
dência, obrigatoriamente, tem que ser en-
tregue ao destinatário, em mãos.

•SEDEX – Em casos de urgência, me-
diante autorização da SECAD.

7 - As Guias de Postagem continuarão 
sendo enviadas para o e-mail SECAM-BA 
EXCLUSIVO PARA GUIAS DE POSTAGEM 
e, em seguida, entregues fisicamente na 
SECAM com as suas respectivas corres-
pondências.


