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Participe do JFH!

 As unidades administrativas e judi-
ciárias, tanto da sede quanto das subse-
ções do interior podem e devem partici-
par do nosso jornal JFH. O JFH continua 
sendo um ponto importante de encontro, 
onde podemos ver e saber tudo o que 
acontece na JFBA. Para envio de notas, 
avisos, sugestões de pauta ou qualquer 
outro tipo de divulgação sobre seu setor 
de trabalho, basta entrar em contato no 
e-mail: jfh@trf1. jus.br.  

O JFH também possui a coluna “Mar-
gem da Palavra”, que dá voz a todo seu 
corpo funcional, para publicação de ho-
menagens ou alguma palavra especial.  

ATENÇÃO: Para o envio de textos, 
estes deverão possuir, em média, 10 a 
15 linhas do Word e as fotos a serem 
publicadas deverão ser enviadas com 
boa resolução. 

Aniversariantes
Hoje: Ana Marta Abreu Meirelles (NucGE), Tânie Dias Cunha (Vitória da Conquista), Sér-
gio Fernando Nogueira Júnior (Itabuna), Thauane Vieira de Araujo da Silva (Vitória da 
Conquista), Vanessa de Freitas Veiga (16ª Vara). Amanhã: Marcel Peres de Oliveira (Juiz 
Federal de Feira de Santana), Diana Cordeiro Mattos Silva (16ª Vara), Fernando Targino 
de Araújo (Nuasg), Maria Fernanda Moura Sales (Vitória da Conquista). 

Parabéns!

SJBA divulga programa Vale Luz, parceria 
do TJBA com a Coelba 

Na sexta-feira, 13/05, a Direção 
do Foro da Seção Judiciária da Bahia, 
representada pelo juiz federal Fábio 
Moreira Ramiro, divulgou por e-mail a 
realização do programa Vale Luz, par-
ceria do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia (TJBA) com a Companhia de 
Eletricidade do Estado da Bahia (COEL-
BA). O objetivo do programa é incen-
tivar a entrega de materiais recicláveis 
em troca de concessão de descontos 
significativos nas contas mensais de 
consumo de energia elétrica aos consu-
midores baianos. 

A atividade vem ocorrendo desde 
o mês de fevereiro deste ano, às se-
gundas-feiras, das 9h às 15h, na en-
trada principal do estacionamento da 
Sede do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia, situado no Centro Administra-
tivo da Bahia (CAB). Contudo, é im-
portante ressaltar que, o espaço cedido 
pelo TJBA possui capacidade de rece-
bimento dos materiais pelas repartições 
que compõem somente o CAB e os bair-
ros adjacentes. 

Mês 
das Mães

O projeto “Transformação digital 
na SJBA” propõe uma mudança de 
paradigma no intuito de aprimorar 
o uso da tecnologia para otimizar os 
processos de trabalho na Adminis-
tração Pública, bem como o fortale-
cimento e a simplificação da relação 
do poder público com a sociedade 
mediante serviços digitais, acessíveis, 
inclusive por dispositivos móveis. 

O referido projeto foi iniciado pelo 
NUCGE com apoio do NUTEC e NU-
CGP, com respaldo na Resolução nº 
370 do CNJ, e teve início em abril 
com a elaboração e lançamento de 
um formulário para pesquisa dos 
processos de trabalho nas unidades 
administrativas e judiciais da SJBA. Desse modo, o NUCGE ficará apto a dar 
continuidade ao projeto. Para isso, é de extrema relevância que as unidades res-
pondam o questionário. 

A Transformação Digital depende do engajamento de todos. Participe respon-
dendo esta pesquisa no link abaixo: https://bit.ly/3vgQhvb.

Esta matéria está associada ao ODS 12 (Consumo e Produção Responsá-
veis), 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e 16 (Paz, Justiça e Insti-
tuições Eficazes). 

Você conhece o “Transformação Digital 
na SJBA?” 

Transforme em Ação
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“Amor igual ao teu 
Eu nunca mais terei 
Amor que eu nunca vi igual 
Que eu nunca mais verei 

Amor que não se pede 
Amor que não se mede 
Que não se repete”. 

(Trecho da música: Onde você 
mora? – Artista: Cidade Negra) 

Por Carla Mendes da Silva Perei-
ra, servidora lotada na SSJ de Eu-
nápolis.

TRF1 disponibiliza em 
seu Portal Termo de 

Responsabilidade pelo 
Uso de Dados Pessoais 

Na última semana, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) disponibili-
zou em seu Portal, o Termo de Respon-
sabilidade pelo Uso de Dados Pessoais. A 
ação está em conformidade com as regras 
previstas na Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD) e na Lei de Acesso à 
Informação (LAI). 

O Termo pode ser encontrado na aba 
“Biblioteca”, na página LGPD, e é exigi-
do como pré-requisito para a liberação de 
acesso externo a processos ou documen-
tos que contenham dados pessoais. O do-
cumento solicita ao requerente indicar a 
finalidade de acesso ao dado. 

Segundo o disposto no § 3° do art. 7° 
da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), o trata-
mento de dados pessoais cujo acesso é 
público deve considerar a finalidade, a 
boa-fé e o interesse público que justifica-
ram sua disponibilização. 

Na página da LGPD do TRF1 é pos-
sível encontrar, além do Termo de Res-
ponsabilidade, informações sobre as con-
siderações da Lei nº 13.709, glossário, 
perguntas frequentes e biblioteca. 

Para conferir a página basta acessar o 
link https://bit.ly/3wyZZbs.

Esse projeto visa ampliar as ações 
de sustentabilidade para destinação 
adequada dos resíduos, possibilitando o 

avanço do desempenho sustentável no 
âmbito da administração pública, bem 
como garantir um planeta saudável às 
gerações presentes e futuras. 

Para mais informações en-
tre em contato através do e-mail                                    
nucleosocioambiental@tjba.jus.br ou 
pelos telefones (71) 3371-1692/1693; 
(71) 3372-9644 e (71) 99663-4270. 

A Seção Judiciária da Bahia (SJBA) 
segue atenta às questões do meio am-
biente e da sustentabilidade, incenti-
vando e inovando, em sua gestão, pro-
jetos que visam o desenvolvimento de 
consumo e produções responsáveis e  
que atendam às Metas do Poder Judi-
ciário e aos indicadores dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
previstos na Portaria CNJ nº 133, de 28 
de setembro de 2018. 

Esta matéria está associada ao ODS 
11 (Cidades e Comunidades Sustentá-
veis), 12 (Consumo e Produção Res-

ponsáveis), 13 (Ação Contra a Mudança 
Global do Clima) e 16 (Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes). 


