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Aniversariantes
Hoje: Márcia da Silva Sampaio (11ª 
Vara), Nilton Bérgson de Jesus (Feira 
de Santana), Silvia Nogueira Lima e 
Santana (3ª Vara), Iacyra Castro do 
Nascimento (Ilhéus), Joel Luiz dos 
Santos Costa (20ª Vara), Amanayara 
dos Santos Lima (9ª Vara) e Amanda 
Pivetta Suaid (Eunápolis).
Amanhã: Lucianna Thereza de Andra-
de Nunes (CEMAN), Isa Perpetua da 
Silva (4ª Vara), Sandro Roberto Inácio 
Lôbo (Feira de Santana), Célio Teles 
Fonseca Porto (NUCRE) e Josélia Ma-
ria Nunes dos Santos CEMAN). 

Parabéns!!!

O Diretor do Foro, Juiz Ávio Novaes, assinou na tarde de 
ontem, contrato com a Concreta Engenharia e Estrutura Ltda, 
empresa especializada na recuperação de estruturas, repre-
sentada pelos senhores Vicente Mattos e Carlos Roberto Car-
doso. 

A contratação se fez necessária diante da constatação de 
que as estruturas dos prédios da Seccional estão apresen-
tando diversas anomalias, dentre as quais fissuras, trincas, 
descolamento de fachadas, umidade e corrosão, diagnostica-
das em recente inspeção realizada por empresa especializa-
da. Para tanto, o Diretor do Foro envidou esforços para que 
a Presidência do TRF da 1ª Região liberasse, em caráter de 
urgência, os recursos necessários para as obras no Fórum 
Teixeira de Freitas, se reunindo exclusivamente para esta fi-
nalidade com o presidente do nosso Tribunal, em Brasília. 
Sensibilizado, o desembargador federal Mário César Ribeiro 
procedeu de imediato à liberação da verba necessária para a 
realização das obras.

A reforma, que consiste no escoramento com escoriação 
da mão francesa e reforço do pilar 3 do Edifício Sede, tem por 
finalidade resolver os problemas estruturais (fissuras, trincas, 

descolamento de fachadas, umidade e corrosão) e  terá duração de 45 dias, com 
início previsto para a próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Estiveram presentes à 
assinatura, a Diretora do Núcleo de Serviços Gerais Maria de Lourdes Santos Araújo, 
os servidores Genilson da Silva e Isabel Cristina Lemos de Souza (executores do con-
trato), e Seleno Sá Barreto Bouzas, além do engenheiro Carlos Ricardo, da Concreta 
Engenharia e Estrutura Ltda.

Direção do Foro assina contrato para a 
reforma do Edifício Sede da Justiça Federal

Cantarolando apresenta
Auto de Páscoa com 

grupo de dança
Formado por servidores da Seção 

Judiciária do Estado da Bahia, o grupo 
Cantarolando presenteou mais uma vez 
o público, com uma cantata especial em 
homenagem à Páscoa. A apresentação 
aconteceu na última terça-feira, dia 26 de 
março, no Foyer do prédio sede, e contou 
com a participação de 12 coristas. 

O Auto de Páscoa, regido pelo maestro 
Edivã Barbosa, teve também a presença 
do Grupo de Dança do Ministério Interna-
cional Semear de Amaralina (MISA), que 
faz parte da IBE – Escola de Dança, uma 
escola de balé clássico dentro da Igreja 
Batista de Nordeste de Amaralina. 

Ao final da apresentação, houve um 
lanche de confraternização no Foyer e o 
resultado do concurso cultural promovido 
pela ASSERJUF, no qual os autores das 
três melhores histórias sobre a Páscoa fo-
ram premiados com ovos de chocolate.

O evento teve o apoio da Direção do 
Foro desta Seccional, da Associação dos 
Servidores da Justiça Federal - ASSER-
JUF e do Sindicato dos Servidores do Po-
der Judiciário Federal na Bahia - SIND-
JUFE/BA.

Remoção tem 
precedência no 

preenchimento de vagas
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

reafirmou, na sessão plenária do último 
dia 19 de março, a impossibilidade de 
alteração do edital de concurso que fixou, 
inicialmente, a preferência pelo critério 
de remoção no preenchimento de vagas 
no Poder Judiciário. Os conselheiros rati-
ficaram duas liminares, concedidas pelo 
conselheiro José Roberto Neves Amorim, 
suspendendo atos praticados no Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(TJMG), que desconsideravam a prece-
dência da remoção.

No Procedimento de Controle Adminis-
trativo nº 0000802-71.2013.2.00.0000, 
o Sindicato dos Servidores da Justiça do 
Estado de Minas Gerais pediu a suspensão 
da Portaria nº 005, editada pela diretoria 
do foro da comarca de Divinópolis, que 
estabelecia como único critério para pre-
enchimento das vagas de oficial a ordem 
de classificação no último concurso públi-
co. O sindicato alegou que norma do CNJ 
e decisões do Supremo Tribunal Federal 
estabeleceram a remoção como primeiro 
critério para provimento de vagas. 

O mesmo sindicato entrou com pro-
cesso no CNJ contra decisão da Diretoria 
do Foro de Belo Horizonte, que suspendeu 
a análise dos pedidos de remoção. “Pare-
ce inexistir dúvidas quanto à necessida-
de de se dar precedência à remoção no 
preenchimento das vagas no quadro de 
pessoal do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais”, afirmou o conselheiro 
Neves Amorim ao conceder a liminar no 
PCA nº 0001289-41.2013.2.00.0000.  
As duas decisões foram apresentadas, 
na terça-feira, ao Plenário do CNJ, que 
manteve as liminares até o julgamento 
definitivo dos dois processos.
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