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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

SJBA passará por alterações em sua estrutura 
organizacional a partir de 03/11

A Portaria PRESI TRF1 39/2021, 
assinada pelo Vice-presidente do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região 
Desembargador Federal Francisco de 
Assis Betti, no dia 16 de setembro de 
2021, altera funções comissionadas e a 
estrutura organizacional  das 24 Varas 
Federais da Seção Judiciária da Bahia, 
definidas pela Resolução Presi 600-
08/2009 e das 4 Turmas Recursais 
definidas na Resolução Presi 43/2015.

Com a nova estruturação haverá um 
reforço de assessoramento na estrutu-
ra dos gabinetes de magistrados, com 
a criação da função comissionada de 
Supervisor de Gabinete, tendo em vista 
que as novas modalidades de trabalho, 
com a eliminação ou redução de algu-
mas rotinas de processamento frente a 
expansão do sistema PJe, acelerou a 
tramitação processual, aumentando a 
conclusão de feitos para decisão e sen-
tença. A reorganização da estrutura não 
acarretará qualquer aumento de despe-

sas, visto que a propos-
ta apresentada pela Co-
missão Permanente de 
Estudos de Reestrutura-
ção Organizacional e de 
Funções Comissionadas 
da Área Judiciária aten-
de aos requisitos e limi-
tes da Resolução Presi 
24/2015, mediante a 
transformação de fun-
ções comissionadas das 
próprias varas. 

A alteração da estru-
tura organizacional e dos quadros de 
funções comissionadas e cargos em co-
missão das Varas Federais da Seção Ju-
diciária da Bahia entrará em vigência a 
partir de 03/11/21, conforme Decisão 
da Direção do Foro da SJBA .   A distri-
buição das funções e suas quantidades 
se dará da seguinte forma:

Estrutura das Varas  Cíveis (1ª/3ª
/4ª/6ª/7ª/10ª/11ª/12ª/13ª/14ª/16ª/), 
Criminais (17ª e 2ª) e Execução Fiscal 
(8ª/18ª/19ª/20ª/24ª):

Secretaria da Vara: Diretor de Se-
cretaria (1- CJ-03); Assistente Adjunto 
III (1- FC-03);  Assistente Adjunto II 
(2 - FC-02); Seção de Processamento 
e Procedimentos Diversos  (1 - FC-05); 
Seção de Execução (1 - FC-05); Seção 
de Suporte Administrativo (1- FC-05); 
Seção de Protocolo e Informações Pro-
cessuais (1- FC-05).

Gabinete Juiz Federal: Oficial de 
Gabinete (1- FC-05); Supervisor de Ga-
binete (1 - FC-05).

XIV Encontro de Corais da JFBA 
começa hoje!

A 14ª edição do Encontro de Corais 
da Justiça Federal no Estado da Bahia co-
meça hoje, 30 de setembro e se estende 
até amanhã, 01 de outubro. Neste ano o 

Aniversariantes
Hoje: Carolina Rusciolelli Cassano (3ª Vara), Gésner Braga de Araújo Junior (4ª 
Vara), Mainá da Silva Santana (Paulo Afonso). Amanhã: Evandro Reimão dos 
Reis (Juiz Federal da 10ª Vara), Hélio Medeiros Vieira (Outros Órgãos), Ivan Ma-
nuel Campos Moreira (Jequié), Emmanuel Borges de Almeida Neto (16ª Vara).   

Parabéns!

Gabinete Juiz Federal Substituto:  
Oficial de Gabinete (1 - FC-05); Super-
visor de Gabinete (1 - FC-05).

Estrutura das Varas de Jui-
zados Especiais Federais 
(5ª/9ª/15ª/21ª/22ª/23ª):

Secretaria da Vara: Diretoria de Se-
cretaria (1 - CJ-03); Assistente Adjunto 
III (1 - FC-03); Assistente Adjunto II 
(2 - FC-02); Seção de Processamento 
e Procedimentos Diversos (1- FC-05); 
Seção de Apoio aos Julgamentos (1 - 
FC-05); Seção de Suporte Administra-
tivo (1 - FC-05); Seção de Protocolo e 
Informações Processuais (1 - FC-05).

Gabinete Juiz Federal: Oficial de 
Gabinete (1 - FC-05); Supervisor de 
Gabinete (1 - FC-05).

Gabinete Juiz Federal Substituto: 
Oficial de Gabinete (1 - FC-05); Super-
visor de Gabinete (1 - FC-05).

Estrutura das Turmas Recursais da 
Seção Judiciária da Bahia:

Núcleo de Apoio às Turmas Re-
cursais (Secretaria Única): Diretor de 
Núcleo  (1 - FC-06); Seção de Proces-    
samentos Diversos  (1 - FC-05); Seção 
de Análise e Processamento de Pedidos 
de Uniformização  (1 - FC-05); Serviço 
de Apoio ao Julgamento (1 - FC-03).

Apoio aos Gabinete das Relatorias: 
Oficial de Gabinete (12 - FC-05); Su-
pervisor de Gabinete (12 - FC-05).

Esta matéria está associada ao 
ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).

Margem da Palavra
Parabéns, Lore!

E hoje é o aniversá-
rio da nossa querida co-
lega Lorenna, perita em 
Odontologia do Pro-So-
cial, uma pessoa queri-
da que merece todas as 
nossas homenagens!.

Muita gente não 
sabe, mas Lorenna re-
tornou recentemente 
a exercer suas ativida-
des no STJ, no Distrito Federal, acom-
panhando o marido, que é servidor do 
Exército. Sim, tivemos o nosso golpe 
militar particular...rsrs

Mais triste do que a ida de Lore, foi 
não termos podido nos despedir com 
aquele abraço afetuoso e tagarela, que 
fala um monte de coisas que a gente 
não consegue verbalizar. E ficou esse 
nó na garganta, essa vontade de dizer 
o quanto a sua presença amorosa vai 
nos fazer falta. Daí, nós, seus colegas do 
Pro-Social, resolvemos aproveitar o seu 
aniversário e enviar os nossos parabéns 
e desejos de muitas alegrias nesse novo 
ciclo de vida.

Lore, como  carinhosamente era co-
nhecida, sempre cuidou duplamente dos 
nossos sorrisos: quando garantia a saúde 
dos nossos dentes, e quando, com sua 
forma carinhosa de ser, despertava um 
sorriso luminoso em nossa alma. E não 
sou eu quem estou dizendo. Isso ficou 
claro nas mensagens de todos os colegas 
que puderam conviver com ela ao longo 
desses mais de quinze anos.

Gratidão, Lore. Te amamos!

Rosane Cerqueira (pela equipe do 
Pro-Social)

evento será às 19h30, em formato 
on-line, via canal do YouTube da TV 
SINDJUFE-BA.

Sob a coordenação de Edvã Bar-
bosa, maestro do Grupo Cantarolan-
do, o XIV Encontro de Corais trará 
o tema “Esperança” e contará com 
a participação de corais como o da 
Polícia Militar da Bahia; PRODEB; 
Expressions; CAAB; Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 23ª Região/MT; 
Canto Azul da Caixa/GO; Encanto 
das Gerais OAB/MG e Caixa de As-
sistência dos Advogados do Brasil/
MG; dentre outros.

 O evento conta com o apoio da Dire-
ção do Foro da SJBA,  da ASSERJUF e do 
SINDJUFE-BA.

Nota de falecimento
É com profundo pesar que informamos o falecimento, na data de ontem, em Brasília/
DF, da Sra. Elsa de Araújo Lima, mãe da Juíza Federal Cynthia de Araújo Lima Lo-
pes, titular da 14ª Vara da Seção Judiciária da Bahia e ex-Diretora do Foro desta Se-
ção Judiciária. A Direção do Foro transmite à família as mais sinceras condolências.

SETEMBRO AMARELO: Agir salva vidas!
Finalizando a campanha Setembro Amarelo, o JFH de hoje faz um apanhado dos princi-

pais fatores de risco e sinais de alerta que podem auxiliar na prevenção do suicídio. 

Apesar do assunto ser delicado, é importante  haver o diálogo a respeito do suicídio e 
maneiras de preveni-lo.  Muitas pessoas pensam que esse ato é uma realidade distante e 
que afeta poucas pessoas, mas, infelizmente, o suicídio é uma das principais causas de 
mortalidade no Brasil e no mundo. Precisamos ficar atentos e agir para salvar vidas.

As causas do suicídio são variadas e alguns dos principais fatores de risco e sinais de 
alerta são:

■Transtornos mentais;

■ Histórico pessoal;

■ Ideação suicida;

■ Fatores estressores crônicos e recentes;

■ Impulsividade;

■ Acesso a meios acessíveis para suicidar-se; 

■ Organizar detalhes e fazer despedidas

■ Presença de outras doenças; 

■ Eventos adversos na infância ou adolescência e motivos aparentes ou ocultos. (Fonte: 
www.setembroamarelo.com)


