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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Subseção de Bom Jesus da Lapa abre o 

calendário de inspeções ordinárias em 2022 
A Seção Judiciária da Bahia iniciou 

a Inspeção Ordinária Anual, referente 
ao exercício de 2022, a ser realizada 
nos serviços da Secretaria das Varas 
Federais da SJBA e das Subseções Ju-
diciárias vinculadas, bem como nas 
Turmas Recursais dos JEFs, e no Cen-
tro Judiciário de Conciliação.

A Inspeção Ordinária 2022 é re-
gulamentada pelo Edital SJBA-DIREF 
14531067, retificado pelo Edital SJBA-
-DIREF nº 1, de 25 de janeiro de 2022.

Os trabalhos tiveram início na Vara 
Única da Subseção Judiciária de Bom 
Jesus da Lapa e, nesta unidade, ocorre-
rão até o dia 18/03/2022. O calendário 
completo da Inspeção Geral Ordinária, 
no âmbito da Seção Judiciária da Bahia, 
ficou definido conforme tabela ao lado.

Para conferir o Edital SJBA-DIREF 
14531067 na íntegra basta acessar o 
link: https://bit.ly/31fTQWf.

O Edital DIREF nº 1/2022 pode 
ser acessado no link: https://bit.
ly/3sRkFtB.

Esta matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico), 9 (Indústria, Inovação e 
Infraestrutura) e 16 (Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes).

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia. Redação, fotos, distribuição, revisão e impressão: Serviço de Comunicação Social - SERCOM. Encar-
regada: Adriana Souza Daniel. Diagramação: Taiana Laiz Silva de Jesus. Telefones: (71) 3617-2616. Endere-
ço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

“Grandes mulheres querem flores com cheiro de amor e afeto;

Querem chocolates recheados de respeito e gentileza;

Querem joias com brilho da sua capacidade profissional;

Querem dinheiro fruto da igualdade no salário;

Querem viagens por todas as oportunidades;

Querem muito e cada vez mais ter motivos para celebrar o Dia da Mulher 
brasileira, ucraniana, de todas as guerreiras.”

Por Dina Moreira Carvalho, servidora lotada na 5ª Vara/SJBA.

Mês da Mulher

Aniversariantes
Hoje: Maximo Gonçalves Portella Neto (Feira de Santana), Talita Pereira Souza de Almeida 
Kuehn (Secad). Amanhã: José Jailson dos Santos (Paulo Afonso), Darwin Rocha Neto (2ª 
Vara), Ana Márcia Souza Queiroz (9ª Vara), Gleide Amorim Lima (Alagoinhas), Marcelo José 
Veloso do Rosário (4ª Vara), Tamares Alves de Souza Silva (Ilhéus). Parabéns!

Poema para as mulheres!

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
realizará, no dia 28 de abril, das 9h às 
17h, o “I Encontro Nacional de Susten-
tabilidade da Justiça Federal”. O evento 
acontecerá na modalidade online com 
transmissão, ao vivo, pelo canal do CJF 
no Youtube.

Regulamentado pela Resolução CJF 
nº 709/2021, o encontro tem por ob-
jetivo reconhecer ações sustentáveis 
inovadoras e criativas, com a participação de magistrados e servidores, que 
aprimorem as atuações das unidades da Justiça Federal e que sirvam de sub-
sídios para a atualização e alcance da Política de Sustentabilidade da Justiça 
Federal (PSJF).

O evento contará com painéis que debaterão os seguintes assuntos: política 
de sustentabilidade, futuro da sustentabilidade nas organizações, treinamento 
e educação em sustentabilidade, energia e gestão de resíduos e plano de com-
pensação ambiental. 

Os interessados em participar devem se inscrever por meio do link: https://
bit.ly/3MIZiE4. Consulte a programação completa através do link: https://bit.
ly/3MKq8LO. (Fonte: www.cjf.jus.br).

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

Transforme em Ação
Participe do I Encontro Nacional 

de Sustentabilidade da Justiça Federal

CNJ abre consulta 
pública sobre criação 
da Rede de Pesquisas 

Judiciárias
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

realiza, entre os dias 14 e 25/03, consulta 
pública sobre a proposta de Resolução que 
cria a Rede de Pesquisas Judiciárias e gru-
pos de pesquisas nos tribunais, no âmbito 
do Poder Judiciário. O objetivo é coletar as 
sugestões da sociedade sobre o assunto e 
produzir dados estatísticos para o aperfei-
çoamento das políticas judiciárias.

A Rede de Pesquisas Judiciárias servi-
rá como um meio de articulação entre o 
CNJ e os tribunais para o aprimoramento 
das estatísticas produzidas pela Justiça, 
ampliando a produção das pesquisas em-
píricas aplicadas ao Direito e orientando o 
aperfeiçoamento das políticas judiciárias 
baseadas em evidências.

Segundo a minuta de Resolução e para 
tornar essa medida efetiva, cada tribunal 
deverá instituir um grupo de pesquisas 
judiciárias de caráter permanente. Esses 
grupos de pesquisas deverão ser formados 
pela magistratura e servidores e servidoras 
com formação em Estatística, Ciência de 
Dados, Tecnologia da Informação ou Direi-
to, com possibilidade de também serem 
integrados por profissionais da academia. 

Acesse a Minuta de Resolução através 
do link: https://bit.ly/3pY0j19. 

Para participar da consulta pública bas-
ta acessar o link: https://bit.ly/35QVMH0.
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