
Aniversariantes
Hoje: Pedro Sampaio Costa Carneiro 
(Alagoinhas), Sérgio Pereira Assunção 
(Bom Jesus da Lapa), Lucileide Gama 
Lima Oliveira (Paulo Afonso), José Joa-
quim Medrado Neto (Numan). Amanhã: 
José Eduardo Palmeira de Queiroz (Se-
JEF), Renata Bandeira Machado Chaves 
(20ª Vara), Viviane Campos Trevisan 
(4ª Vara), Liliane Cardoso Cotrim Vieira 
(Guanambi), Beatriz dos Santos Mendes 
(Feira de Santana). Domingo: Fabrício 
Vampré de Oliveira Côrtes (NucGP), Sel-
ma Barros Coelho (Cejuc), Tatiana Lopes 
Ceu Dias de Menezes (Outros Órgãos), 
Matheus dos Santos Alcântara (Barrei-
ras). Segunda-feira: Felipe de Lacerda 
e Silva (Outros Órgãos), Edmar Cardoso 
Correia de Oliveira (Serciv), Carlos Mo-
reira Alves (TRF1), Elisangela Maria da 
Silva (13ª Vara).
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Prevenção e combate a todo tipo de assédio 
é um compromisso da SJBA

Uma pesquisa realizada pelo Tribunal 
Superior do Trabalho indicou que houve um 
aumento dos processos de assédio sexual, 
em 21%, no primeiro semestre de 2021. 
Com base neste estudo, constatou-se que, 
no período de janeiro de 2015 a julho de 
2021, mais de 27,3 mil ações envolvendo 
essa temática foram registradas. 

Mulheres e homens sofrem assédio mo-
ral e sexual nas relações de trabalho, mas 
as mulheres são as principais acometidas 
por esta forma de violência no ambiente la-
boral. Assédio moral é a exposição de pes-
soas a situações humilhantes e constran-
gedoras no ambiente de trabalho, de forma 
repetitiva e prolongada, no exercício de 
suas atividades. Já o assédio sexual é de-
finido, de forma geral, como o constrangi-
mento com conotação sexual no ambiente 
de trabalho, em que, como regra, o agente 
utiliza sua posição hierárquica superior ou 
sua influência para obter o que deseja. 

Estudos realizados pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em parce-
ria com a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República, de-
monstraram que as discriminações e as de-
sigualdades tornam-se mais evidentes no 
espaço social do trabalho, no qual a mulher 

4ª Reunião do CIPE analisa progresso de projetos da 
SJBA

Na tarde de ontem, 11/11, ocorreu a 
quarta reunião do CIPE- Comitê Institucio-
nal de Planejamento Estratégico da SJBA, 
com a presença do juiz federal Diretor do 
Foro, Fábio Moreira Ramiro, do juiz fede-
ral da 2ª Relatoria da 2ª TR/BA e Presi-
dente da Comissão Gestora do Plano de 
Logística Sustentável (CGPLS), Fábio Stief 
Marmund, a diretora da SECAD, Patrícia 
Moraes de Menezes, e demais membros 
do Comitê.  

A Seção Judiciária da Bahia foi a pri-
meira seccional a participar de reunião 
com a presença do Presidente da CGPLS. 
Essa Comissão tem por objetivo promover 
ações que estimulem a reflexão e a mu-
dança dos padrões de compra, consumo, 
gestão documental, conscientização e en-
gajamento da força de trabalho nas ações 
relativas à sustentabilidade ambiental, eco-

nômica e social. Dr. Fábio Ramiro saudou 
o Dr. Fábio Stief, Presidente da Comissão, 
que agora integra também o CIPE, e ressal-
tou o excelente trabalho desse magistrado, 
extremamente operoso, cônscio dos seus 
deveres, com quem já teve a oportunidade 
de trabalhar pessoalmente. 

Nesta reunião, dirigida pela supervisora 
da SEAGE, Cláudia Daniel, que teve como 
objetivo a avaliação da estratégia (RAE) de 
2021, foi possível analisar o percentual de 
cumprimento de metas da SJBA (por Vara), 
bem como, verificar a evolução dos proje-
tos de execução estratégica, com apresen-
tação dos projetos novos, concluídos, e em 
andamento. 

Dr. Fábio Ramiro falou sobre a conclu-
são dos processos digitalizados em trami-
tação, uma das prioridades de sua gestão, 

Sistemas e serviços de 
TI ficarão indisponíveis 

de 13 a 15/11 
cujo projeto, dirigido pelo NUCJU, já está 
em última fase de execução, com término 
previsto para fevereiro de 2022, mas com 
possibilidade de conclusão ainda este ano. 
Nesse sentido, destacou o apoio da admi-
nistração no pagamento das horas extraor-
dinárias para concluir esta etapa.  O Diretor 
do Foro frisou que o desafio do momento 
é o processo de migração para o PJe.  Na 
oportunidade, aproveitou para parabenizar 
o diretor do NUCJU, Felix Aguiar e todos 
os servidores e servidoras, pelo esforço e 
desempenho nesta tarefa. 

Alguns dos projetos em andamento ci-
tados na reunião foram: implantação do 
LIODS; soluções para digitalização de 
processos; digitalização e descarte de pro-
cessos e documentos administrativos; im-
plantação da Gestão de Riscos; residência 
em Tecnologia da Informação (Turma 2); 
prêmio Destaque Institucional; Gestão por 
Competência; Sprev 2.0 e Plano Anual 
de Contratações. Além disso, dois novos 
projetos foram incluídos no planejamento 
estratégico, o Concilia Subseções e o Con-
cilia Teams. 

A diretora de Vara da Subseção de Cam-
po Formoso, Leila Lessa, nova integrante 
do Comitê, ressaltou a relevância desse 
trabalho e pontuou sobre a importância do 
apoio dos colegas, no sentido de engaja-
mento e apresentação de novos projetos. 

Ao final da reunião, Dr. Fábio Ramiro 
agradeceu a todos os presentes e parabe-
nizou as ideias trazidas para a reunião.

No período de 13 a 15 de novembro 
de 2021, os sistemas e serviços de TI fi-
carão indisponíveis na SJBA, bem como 
em todo o TRF1, tendo em vista ativida-
des que serão realizadas pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação(Secin) do 
Tribunal.  

Diante disso, não será possível a uti-
lização dos seguintes sistemas e servi-
ços: Pje, SEI, consulta processual, emis-
são de certidões, portal da internet do 
Tribunal e das Seccionais, dentre outros. 

Permanecerão disponíveis os servi-
ços do Office 365, já que este, se en-
contra hospedado em nuvem, engloban-
do, e-mail, Teams e até a intranet, que 
poderão ser acessados sem problema.  

A Administração da SJBA informa 
aos usuários externos, que o atendimen-
to do plantão judicial estará funcionan-
do normalmente, por meio dos contatos: 
e-mail- 15vara.ba@trf1.jus.br e telefo-
ne nº (71) 99974-8152.  

Segundo informações do Tribunal, a 
indisponibilidade decorre da necessida-
de de modernização dos equipamen-
tos de rede e expansão da capacidade 
computacional, bem como, para ajuste 
na topologia de comunicação interna 
ao CPD. 

fica relegada ao desempenho de 
papéis/funções outorgados por 
outras pessoas, sob a ótica de 
uma ideologia, ainda dominan-
te, de que a divisão de papéis é 
naturalmente determinada pela 
diferenciação biológica.  

Nota AJUFE Mulheres 

Ontem, 11/11, a Comissão 
de Mulheres da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Comissão Ajufe 
Mulheres) divulgou nota em que solidari-
za com a ministra do Superior Tribunal de 
Justiça, Assusete Magalhães, “em face do 
comentário ofensivo sofrido na data de on-
tem, enquanto ela exercia sua atividade 
jurisdicional”. 

Segundo a nota da Comissão Ajufe 
mulheres, “a manifestação apoia-se em 
estereótipos de cunho sexista, que histori-
camente sedimentam violações de direitos 
das mulheres”. 

 A Seção Judiciária da Bahia está aten-
ta a situações como esta e reafirma o com-
promisso em combater o assédio moral, 
sexual e a discriminação, em seu âmbito, 
os quais são incompatíveis com a Cons-

tituição da República e com diversas leis 
que tratam da dignidade da pessoa huma-
na e do valor social do trabalho. Por isso, 
conta com uma Comissão de Prevenção e 
Enfrentamento do Assédio Moral, do As-
sédio Sexual e da Discriminação, que tem 
como presidenta a juíza federal titular da 
Vara única da SSJ de Teixeira de Freitas, 
Célia Regina Ody Bernardes. 

A Comissão também é composta por 
membros representantes das/os magis-
tradas/os, servidores, terceirizadas/os e 
estagiárias/os, além de convidadas/os re-
presentantes do MPF/ BA, DPU/BA e OAB/
BA. Denúncias podem ser realizadas pelo 
contato de e-mail: combateaoassedio.
ba@trf1.jus.br.


