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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Encerramento da Correição Geral Ordinária da SJBA aconteceu hoje  

Aniversariantes| Hoje: Vinicius Moura da Silva (Vitória da Conquista), Damião Uchôa de Alencar (Feira de Santana), Cristiane Guimarães Lima (Nucaf), Ana Carolina Alves Cruz (23ª Vara). 
Amanhã: Vespasiano Oliveira Coqueiro (Vitória da Conquista), Luiz Augusto Oliveira Almeida (Nuasg), Bárbara Patrícia Magalhães dos Santos (Nuaju), Yuri Gusmão Costa Souza (Turma Re-
cursal). Domingo: Rozanio Gomes de Lima (Jequié), Cintia Cerqueira Case (Feira de Santana), Thyanna Cristina Radiche Leite Oliveira (Turma Recursal), Laise Fernanda Brandão Neves (16ª 
Vara), Luciano Santos Oliveira (Nucod), Karina Pedreira Coelho de Moraes (18ª Vara). Segunda-feira: Paulo Roberto Lyrio Pimenta (Juiz Federal da 18ª Vara), Weber Antonio de Jesus Correa 
(6ª Vara), Joseneide Pereira Farias Guirra (Campo Formoso), Yvette Viana Cohim (Bom Jesus da Lapa). Parabéns!

Os trabalhos correcionais da Seção Judiciária 
da Bahia foram solenemente encerrados hoje, dia 
3/12, às 10h (horário de Brasília). A solenidade, 
realizada de forma virtual, por meio da ferramen-
ta Microsoft Teams, foi também transmitida pelo 
canal do Youtube do TRF1, permitindo a partici-
pação de todo corpo funcional da SJBA.

A Correição Geral Ordinária da SJBA foi 
oficialmente aberta no dia 8 de novembro de 
2021, pela Corregedora Regional da Justiça 
Federal da 1ª Região, Desembargadora Federal 
Ângela Maria Catão Alves. A cerimônia de en-
cerramento contou com a presença da Correge-
dora Regional da Justiça Federal da 1ª Região, 
desembargadora federal Ângela Maria Catão 
Alves, que a presidiu; do juiz federal Diretor do 

Foro, Fábio Moreira Ramiro; do juiz federal 
vice-Diretor do Foro, Durval Carneiro Neto; 
dos juízes federais em auxílio à Coger, Bru-
no César Bandeira Apolinário, Newton Pe-
reira Ramos Neto, Daniel Santos Rocha So-
bral, Náiber Pontes de Almeida e dos juízes 
e juízas federais, titulares e substitutos, da 
sede da Seção e das Subseções Judiciárias 
da Bahia.

Iniciando seu discurso, o juiz federal Di-
retor do Foro, Fábio Moreira Ramiro, cum-
primentou a todos os presentes e afirmou 
que a palavra de encerramento dessa Cor-
reição Geral é agradecimento. O juiz agrade-
ceu toda a prestimosidade da Corregedoria 
e de seus juízes auxiliares no período em 

SJBA promove a última palestra pelo Mês do Servidor
Assédio moral e saúde mental foi o assun-

to da última palestra que fechou com chave de 
ouro a comemoração pelo Mês do Servidor na 
SJBA. Com o tema “Abra seu olhar para seus 
afetos: como prevenir o assédio e os desgastes 
emocionais no trabalho”, o evento promovido 
pela DIREF, SECAD, NucGP e NUBES foi um 
sucesso e aconteceu ontem, 2/12, via aplicativo 
Microsoft Teams.

Com ampla participação de servidores/as, 
bem como de magistrados/as, o evento apre-
sentou oficialmente a Comissão de Prevenção e 
Combate ao Assédio e Discriminação, no âmbito 
da SJBA e contou com a presença do juiz federal 
Diretor do Foro, Fábio Moreira Ramiro, que fez a 
abertura oficial do tão esperado encontro.

Dr. Fábio Ramiro agradeceu a todos pelo 
comparecimento, em especial a Dra. Célia Re-
gina Ody Bernardes, juíza federal e Presidenta 
da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discri-
minação no âmbito da SJBA e a todos os mem-
bros da comissão, que com comprometimento 
e dedicação têm realizado esse importante tra-
balho. Também deu as boas-vindas à preletora 
e agradeceu a presença da psicóloga convidada 
Leda Régis, parabenizando a SECAD, NucGP e 
NUBES pelo evento.

“Existe assédio no Poder Judiciário e o Po-
der Judiciário jamais poderia comungar com a 
continuidade e a omissão dessas práticas, de 
forma a não preveni-lo e não combatê-lo. A 
Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio 
e Discriminação foi criada no âmbito da SJBA 
e tem total autonomia, que lhe foi dada com 
apoio administrativo e operacional da DIREF. O 

servidor da SJBA é extremamente valoroso 
e nos enche de orgulho com um trabalho 
excepcional. Estamos abertos para ouvir 
e sabemos que é um tema sensível e que 
aflora uma discussão e conhecimento mais 
profundo”, declarou o juiz federal Diretor do 
Foro Fábio Ramiro.

Antes de iniciar a palestra, Dra. Célia 
Regina Ody Bernardes, apresentou oficial-
mente a Comissão e seus integrantes. Pri-
meiramente, a magistrada agradeceu a 
todos que trabalharam para a realização 
desse encontro e parabenizou o Diretor do 
Foro pela sensibilidade ao apreciar essa 
questão e por envidar esforços na criação da 
comissão. Ela pontuou ainda que a SJBA foi 
provavelmente uma das primeiras Seções 
a instituir a comissão, poucos meses após 
determinação do CNJ. Dra. Célia Bernardes 
pontuou sobre as principais ações que a 
comissão está desenvolvendo, ressaltou os 
contatos disponibilizados para atendimento 
ao corpo funcional da SJBA e finalizou len-
do a manifestação pública de apresentação 
feita em conjunto por todos os membros da 
comissão.

A palestra foi ministrada pela psicóloga 
Lis Andréa Pereira Soboll, que é Doutora em 
Medicina Preventiva e tem vasto conheci-
mento e experiência na área, sendo autora 
de livros e textos sobre vínculos, assédio 
moral e processo saúde-doença relacionado 
ao trabalho.

Em sua explanação, foram trazidas algu-
mas reflexões sobre as práticas de assédio, 
a importância da convivência baseada na 

que, virtualmente, estiveram analisando, 
fiscalizando e orientando os serviços juris-
dicionais e administrativos da SJBA. Tam-
bém estendeu os agradecimentos ao corpo 
funcional da SJBA, destacando o desempe-
nho, dedicação e a excelência do trabalho 
realizado tanto na área meio quanto na área 
fim, diante de todas as dificuldades, como 
escassez de pessoal e de recursos orçamen-
tários, destacando ainda o orgulho pelo de-
sempenho das Subseções Judiciárias que 
possuem juízes e servidores que são verda-
deiros heróis.

O magistrado registrou alguns pontos 
que foram trazidos nas reuniões realizadas 
durante os trabalhos correicionais. Um dos 
pontos foi referente à Central de Mandados 
(CEMAN) que foi desvinculada do Núcleo 
Judiciário (NUCJU) para ser um núcleo au-
tônomo (NUMAN). Dr. Fábio considerou ser 
um trabalho bastante desafiador, principal-
mente por se tratar ainda de um período de 
pandemia. No discurso, ele parabenizou os 
oficiais de Justiça na pessoa da Diretora do 
NUMAN, Ana Cláudia Seixas, e ressaltou o 
trabalho excepcional feito junto aos servido-
res oficiais de justiça.

“Tivemos dificuldades no cumprimento, 
mas hoje nos encontramos em uma situa-
ção bastante confortável com um número 
inferior a 200 mandados para cumprimen-
to nas mãos dos oficiais de justiça, consi-
derando uma Seção Judiciária tão grande 
como é a da Bahia. Esse é um número que 
nos faz ter tranquilidade em saber que até 

o final do ano será um número ainda menor 
e que teremos, certamente, em 2022, com 
o acalmar desta pandemia, melhores resul-
tados”, afirmou o juiz federal Fábio Ramiro.

Outros pontos destacados foram com re-
lação ao reforço do quadro dos estagiários e 
a análise dos casos em que houve a dimi-
nuição da força de trabalho, com reposição 
do quadro, especialmente nas secretarias 
das Turmas Recursais.

Posteriormente, a palavra foi concedida 
aos juízes federais em auxílio à Coger que 
agradeceram pela receptividade da Direção 
do Foro e dos juízes/as e servidores/as da 
SJBA, pontuando que os trabalhos desen-
volvidos foram exercidos dentro do esperado 
e da regularidade, com diálogos constantes 
e perenes com o objetivo comum de solu-
cionar as dificuldades encontradas, como 
o aumento exponencial na distribuição de 
processos durante a pandemia. Também 
destacando o excelente trabalho desenvolvi-
do pela Seção Judiciária da Bahia na pres-
tação do serviço jurisdicional.

No final da solenidade, após franquear 
a palavra para o pronunciamento de ma-
gistrados e magistradas que assim o qui-
sessem, a Corregedora Regional encerrou a 
Correição Geral Ordinária da Seção Judiciá-
ria da Bahia, informando que, a partir das 
necessidades apontadas no relatório, serão 
fornecidos os elementos para que o desen-
volvimento do trabalho continue ocorrendo 
da melhor maneira possível.

construção das rela-
ções de trabalho com 
respeito à vida huma-
na, as responsabilida-
des compartilhadas e 
as políticas de visão de 
futuro para eliminação 
de assédio. Também 
foram abordados pon-
tos como mudança de 
cultura organizacional, 
ações de prevenção 
de assédio com base 
na detecção das emo-
ções, o abrir o olhar 
para os afetos nas re-
lações e o cuidar de si 
mesmo para enfrentar 
essa questão.

“É importante combater, enfrentar, pre-
venir, porém mais do que isso, é impor-
tante construir relações que busquem um 
ambiente de trabalho saudável com priori-
dade na saúde, respeito, valor humano e 
dignidade. O trabalho da comissão é muito 
importante, contudo, a comissão sozinha 
não resolve. É preciso denunciar e não 
silenciar. A responsabilidade é mútua. O 
assédio existe, é sério e precisamos fazer 
o enfrentamento e pensar em políticas de 
futuro para lutar e transformar”, afirmou a 
psicóloga Lis Soboll.

Durante a apresentação, houve oportuni-
dade para troca de experiências entre os pre-
sentes e muitas manifestações positivas foram 
enviadas via chat, especialmente com agra-
decimentos à SJBA pela excelente iniciativa.

• Contatos para denúncia: A Comissão de 
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, 
do Assédio Sexual e da Discriminação no âm-
bito da SJBA, lembra a todos que para recebi-
mento de denúncias existe o contado de e-mail: 
combateaoassedio.ba@trf1.jus.br. Caso sin-
tam-se mais à vontade em procurar um dos 
membros da comissão, segue o nome dos seus 
integrantes: Dra. Célia Regina Ody Bernardes; 
Dra. Karine Costa Carlos Rhem da Silva; Dra. 
Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann; Patricia 
Farias de Oliveira; Liliana Valéria Ribas de Al-
meida; Erick Patrick Santos da Silva; Jayr Fi-
gueiredo dos Santos Júnior; Cristiano Cardozo 
dos Santos; Victor Azevedo do Amaral e os 
membros convidados: Dra. Charlene da Silva 
Borges (representante da DPU/BA); Dr. Eduar-
do da Silva Villas Boas (representante do MPF) 
e Dra. Daniela Carvalho Portugal (representan-
te da OAB/BA).


