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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Pedro Henrique de Jesus (Feira de 
Santana), Manoel Sepúlveda (NUCOD) e 
Flávia Barreto (Itabuna). Amanhã: Daniel 
Porto de Jesus (Feira de Santana), Hugo 
da Silva Souza (Turma Recursal), Tais 
Abreu (Teixeira de Freitas), Gabriel Ve-
lame (7ª Vara), Irlene Logrado (NUCOM), 
Caroline Figueira (18ª Vara) e Jailson 
Lage (NUCJU). Parabéns!

Direção do Foro reorganiza estrutura administrativa 
e funções comissionadas da Seção Judiciária da Bahia

A Direção do Foro publicou a Portaria DI-
REF n. 71, de 29/5/2017 (SEI- 0010310-
22.2015.4.01.8004), alterada pela Portaria 
SECAD n. 78 em que reorganiza  a  estrutura  
administrativa  e  as  funções  comissionadas  
da Seção Judiciária. As alterações entrarão 
em vigor após 30 dias da sua publicação.

O custeio dos acréscimos de setores ou 
de funções  são  provenientes  da  reor-
ganização  do  quadro  e  uso  de  saldo  
de remanejamento  de FCs alteradas,  não  
aumentando despesas. A  extinção  de  uni-
dades  ocasionará remanejamento de atribui-
ções, na forma indicada a seguir:

I  -  O  Setor  de  Desenvolvimento  Admi-
nistrativo  terá  suas atribuições absorvidas  
pela  SEMAD;

II  -  O  Setor  de  Editoração  e  Divulga-
ção terá  suas  atribuições  repassadas  ao 
Setor de Comunicação Social (SETCOM), vin-
culado à SESUD/DIREF;

III - As Seções de Procedimentos Licitató-
rios e de Compras e Licitações terão atribui-
ções transferidas para a Seção de Compras e 
Procedimentos Licitatórios (SECOL), vincula-
do ao NUCOM;

IV - A Central de Digitalização Judicial e 
a Seção de Certidões terão transferidas  para  
o  Setor  de  Digitalização  e  Certidões  (SE-
TDIC),  vinculado  à  Seção  de Protocolo e 
Atendimento, do NUCJU;

V  -  O  Setor  de Arquivo Administrati-
vo  terá  atribuições  repassadas  para a de 
Depósito e Arquivo Judicial e Administrativo 
(SEDAJ), do NUCJU;

VI - Revogado; 

VII -  O Setor de Cumprimento e Avaliação 
de Mandados terá as atribuições  transferidas 
para a Central de Mandados do NUCJU;

VIII -  Os Setores de Assistência Médica 
e de Assistência Odontológica terão atividades 

desenvolvidas pela nova Seção de Faturamen-
to e Negócios (SEFAN), vinculado ao NUBES;

IX  -  O Setor de Atendimento ao Benefi-
ciário (SETATE) terá atividades desenvolvidas  
pelo novo Setor de Assistência Médica e Odon-
tológica (SETAMO), vinculado ao NUBES; 

X - O Setor de Benefícios Sociais terá suas 
atividades desempenhadas pela  nova Seção 
de Assistência ao Beneficiário (SEABE), vin-
culado ao NUBES;

XI - O Setor de Cálculo e Custas Judi-
ciais, o Setor de Cálculo e Liquidações, o 
Setor de Controle e Arrecadação terão suas 
atividades desenvolvidas pelo Setor de 
Cálculo Fiscal (SETFIS), Setor de Cálculo 
Cível (SETCIV) Setor de Cálculo Previden-
ciário (SETPREV), na  Seção de Cálculos 
Judiciais (SECAJ), integrante da estrutura 
do NUCJU;

XII  -  O  Setor  de  Sistemas  terá  atri-
buições  transferidas  para  o  Setor  de 
Infraestrutura de TI (SETINF), do NUTEC.

 TRANSFORMAÇÕES  

I - A Seção de Comunicação Social será 
transformada em Setor de Comunicação So-
cial (SETCOM), subordinado à Seção de Su-
porte Administrativo (SESUD/DIREF);

II - A Seção de Análise e Pareceres Jurídi-
cos será transformada em Setor de Análise e 
Parecer Jurídico (SEPJUR), com respectivas 
atribuições, vinculada à DIREF;” 

III - O Setor de Análise de Folha de 
Pagamento será transformado em Serviço 
de Auditoria de Folha de Pagamento (SE-
RAUF);

IV  -  O  Setor  de Análise  de  Contratos  
e  Licitações  será  transformado  em Serviço 
de Auditoria de Gestão (SERAUG);

V - O Setor de Análise e Escrituração Con-
tábil transforma-se em Serviço de Análise e 
Escrituração Contábil (SERANE);

VI  -  O  Setor  de  Execução  Financeira  
transforma-se  em  Serviço  de  Controle Or-
çamentário (SERCOC);

VII - O Setor de Verificação e Análise Fi-
nanceira transforma-se em Serviço de Verifi-
cação e Análise Financeira (SERVAF).

VIII- O Setor de Expediente e Publica-
ção e o Setor de Telefonia terão suas atri-
buições desenvolvidas pelos ocupantes das 
duas funções comissionadas de Assistentes 
Adjuntos III na Seção de Comunicação do 
NUASG, através do Serviço de Expediente e 
Publicação e Serviço de Telefonia, respecti-
vamente, ambos vinculados à SECAM;

IX-O Serviço Destacado de Inteligência 
(SDI) será transformado na Central de Coor-
denação de Inteligência e Segurança - CEINS, 
vinculada à SECAD.

 NOVAS DENOMINAÇÔES

I - O Núcleo de Controle Interno será Nú-
cleo de Auditoria Interna (NUAUD);

II - O Núcleo de Recursos Humanos será 
Núcleo de Gestão de Pessoas (NucGP);

III - A Seção de Verificação e Análise é 
denominada Seção de Auditoria de Gestão de 
Pessoal (SEAUP);

IV - O Setor de Análise de Programas e 
Benefícios Sociais será Setor de Auditoria de 
Indenizações e Benefícios (SETAUB);

V  - A  Seção  de Auditoria  será  denomi-
nada  Seção  de Auditoria  de  Gestão Admi-
nistrativa (SEAUG);

VI  -  O  Setor  Acompanhamento  Or-
çamentário  e  Financeiro  será  Setor  de 
Auditoria Contábil (SETAUC);

VII - A Seção de Protocolo  será denomi-
nada Seção de Protocolo e Atendimento.

VIII - A Assistência Jurídica passa a de-
nominar-se Seção de Assistência Jurídica, 
vinculada à DIREF.

O NUTEC informa que, conforme anun-
ciado no dia 16/05, já temos um grupo de 
usuários acessando a internet por meio do 
novo link (Telemar). 

Inicialmente, os servidores lotados no NU-
CAF passaram a usar o novo link, para que 
fosse verificada a estabilidade e a velocidade 
do novo acesso nas tarefas da unidade. Esse 
período foi fundamental para a correção de 
alguns bloqueios a sites e a constatação do 
aumento da velocidade na conexão com sites 
que apresentavam grave lentidão, como ocor-
ria com o SIAFI Web. 

Superada esta primeira fase e diante da 
necessidade de preparar nossa infraestrutu-
ra para a demanda advinda da ampliação do 
PJe, desde 22/05 servidores das varas cíveis 
foram incluídos no novo link. A partir de hoje 
os servidores lotados nas varas criminais, de 
execução fiscal e dos JEFs passarão a utilizar 
o novo acesso. 

Por fim, no próximo dia 12/06, todos 
os demais servidores lotados na área admi-
nistrativa também acessarão a internet pelo 
novo link de 300 Mb/s. 

O link atual (Embratel), que recentemen-
te foi aumentado de 32 Mb/s para 48 Mb/s, 
continuará sendo utilizado para conexão dos 
sistemas PJe, SEI, e-Jur, e-CVD, e-Siest (Rede 
WAN), mas toda a navegação da internet se 
dará pelo link de 300Mb/s. O direcionamento 
dos acessos à internet para o novo link dimi-
nuirá a utilização do link da Embratel, tor-

nando o acesso aos sistemas acima referidos 
mais rápido. 

A operação de links redundantes visa a 
redução de possibilidades de interrupções 
no acesso aos sistemas e à internet devido à 
baixa probabilidade de ocorrência simultânea 
de indisponibilidade dos dois acessos. Para 
manter a disponibilidade do serviço, em bre-
ve será implementada a comutação das ro-
tas, para que quando haja indisponibilidade 
de um dos links todo o tráfego seja redirecio-
nado para o acesso operante, de maneira a 
minimizar as situações de indisponibilidade 
total do acesso aos sistemas e à internet. 

Na fase de implantação é possível que al-
guns sites, antes acessíveis, sejam bloquea-
dos. Nestes casos, solicitamos que seja aber-
to e-Sosti informando o endereço do site para 
que o acesso seja regularizado, caso esteja 
em conformidade com as diretrizes de uso da 
internet no âmbito do TRF da 1ª Região. 

Usuários já acessam a internet 
por novo link (Telemar)

Biblioteca temporariamente fechada
A Portaria Diref 67 determinou o fechamento da biblioteca do Fórum Teixeira de Freitas 

no período de 5 a 9 de junho. A biblioteca situada no prédio dos JEFs estará fechada nos 
dias 5 e 6 de junho. As devoluções dos livros serão recebidas normalmente e as publica-
ções na Biblioteca Digital não serão interrompidas.

O fechamento se justifica em razão da grande quantidade de livros a serem inventaria-
dos, o fato de que serão averiguados o grau de obsolescência e estado físico de todos os 
livros do acervo, que será realizado o desbaste ou descarte da coleção bibliográfica e que 
serão feitos pequenos reparos nos exemplares mais utilizados.


