
Aniversariantes
Hoje: Samira Pimenta Veiga (Guanambi), Mayara Caldas Armentano (16ª Vara), Mirella Tourinho Barbosa Martins (Nucom) e Thaise Soares Passinho (Eunápolis). Amanhã: 
Acácio Luiz Almeida Santos Júnior (Itabuna), Glaucione Santos Japiassu de Almeida (Itabuna), Kenia Iara Rodrigues de Carvalho (Barreiras), Adriana Silva Rivas (9ª Vara), 
Matheus Campinho Dias da Silva (Juazeiro) e Thainá Conceição Koques Pereira (CEJUC). Parabéns!!!
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“O sentimento de maternidade, para nós, representa não só uma ponte que 
conduz, em segurança, um tenro ser às fases adolescente e adulta, mas também 
um portal de possibilidade tendente à emancipação humana: gestar combina, não 

só com o proteger, mas também com o coexistir.”  

1ª foto - Maria Claudia Guerra, servidora da 17ª Vara,
mãe de Juliana, de 20 anos, e Laura, de 18 anos.

2ª foto - Nefertiti Fialho, servidora da 17ª Vara, mãe de Ernestinho, de 6 anos.

Implantação do PJe

Este dashboard mostra as informações de como está a implantação do PJe na 
1ª Região, com dados relativos ao quantitativo de processos que já nasceram Pje, 
aos que foram migrados de outros sistemas, e aos que ainda estão no acervo físico. 
É possível filtrar por UF, por tipo de tramitação (total ou ajustada), e ver a situação 
de uma unidade específica. Ao final, é mostrado um gráfico evolutivo.

 3ª Vara da SSJ de Feira
de Santana celebra conquista

de seu JEF Adjunto 100% digital
No último dia 13/05, o Juizado Es-

pecial Federal Adjunto à 3ª Vara da Sub-
seção Judiciária de Feira de Santana 
tornou-se 100% digital. Atualmente com 
cerca de 7.800 processos em tramita-
ção ajustada, a digitalização e migração 
do acervo foi uma vitória dos valorosos 
servidores efetivos e dedicados estagiá-
rios lotados naquela unidade judiciária, 
que contaram com a relevante ajuda de 
órgãos parceiros na digitalização de par-
cela dos processos, especialmente AGU 
e MPF. Dispondo de dois escâneres de 
mesa e a despeito das dificuldades de-
correntes da pandemia de Covid-19, toda 
a equipe uniu-se e envidou esforços para 
concluir a árdua tarefa antes da inspeção 
ordinária anual, que terá início no próxi-
mo dia 31/05. A conquista foi celebrada 
em reunião virtual, em que foi enfatizado 
o impacto positivo que a transformação 
digital provocará na maior celeridade da 
prestação jurisdicional, como também na 
qualidade de vida de todos que traba-
lham na unidade.

Esta matéria está associada ao ODS 
8 (Trabalho Decente e Crescimento Eco-
nômico) e 16 (Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes).
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