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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Eleição de magistrado ou magistrada 
para integrar Comissão de Prevenção 

e Enfrentamento do Assédio Moral
e do Assédio Sexual da SJBA

Conforme divulgado no JFH do dia 23 
de abril, a Justiça Federal da Bahia, com 
o fim de implementar a Resolução CNJ n. 
351/2020, está em fase procedimental 
para escolha dos membros de sua Co-
missão de Prevenção e Enfrentamento do 
Assédio Moral e do Assédio Sexual.

Um dos magistrados, componentes 
da comissão, deverá ser eleito por vo-
tação direta entre os magistrados e ma-
gistradas da respectiva jurisdição, a par-
tir de uma lista de inscrição, conforme 
art.15, inciso II, alínea e, da Resolução 
CNJ 351/2020. Diante disso, foi lançado 
o Edital SJBA/DIREF 12786853 que es-
tabelece o regramento para essa eleição.

 Conforme consta no Edital, as 
inscrições, para magistrados(as) 
interessados(as) em concorrer à vaga, 
estarão abertas das 8h do dia 06 de 
maio de 2021, até  às 19h, do dia 07 de 
maio de 2021, e serão realizadas por e-
-mail. Cada magistrado(a) receberá, no 
seu e-mail pessoal/institucional, um 
link de acesso ao Microsoft Forms,  com o 

título” ELEIÇÃO DE MAGISTRADO PARA 
COMISSÃO DE PREVENÇÃO E ENFREN-
TAMENTO DO ASSÉDIO MORAL E DO 
ASSÉDIO SEXUAL”, onde constará o for-
mulário de inscrição. Já a votação ocor-
rerá no dia 13 de maio de 2021, das 8h 
às 19h, pelo link disponibilizado, exclu-
sivamente, para o e-mail pessoal/institu-
cional, de todos(as) os  magistrados(as) 
da SJBA.

O resultado da eleição será divulga-
do no dia 14 de maio de 2021. Em bre-
ve, dados sobre as eleições dos demais 
membros da Comissão também serão 
divulgados.

Inspeção Ordinária 2021
Por meio do Edital SJBA-DIREF 

11928735, retificado pelo Edital 
12743396 , a Direção do Foro comunica 
sobre os períodos da Inspeção Ordinária 
Anual, referente ao exercício de 2021, a 
ser realizada nos serviços da Secretaria 
das Varas Federais da SJBA e das Sub-
seções Judiciárias vinculadas, bem como 
nas Turmas Recursais dos JEFs, e no 
Centro Judiciário de Conciliação:

Unidades Judiciárias Período

Varas Federais: 1ª Vara, 2ª Vara, 3ª Vara, 4ª Vara, 
5ª Vara, 6ª Vara, 7ª Vara, 8ª Vara, 9ª Vara, 11ª 
Vara, 17ª Vara, 18ª Vara, 19ª Vara, 20ª Vara, 21ª 
Vara e 23ª Vara.

24 a 28/05/2021

Subseções Judiciárias: Alagoinhas, Barreiras, Bom 
Jesus da Lapa, Eunápolis, 1ª e 2ª Vara de Feira de 
Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, 1ª e 2ª Vara de 
Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas, 1ª e 2ª 
Vara de Vitória da Conquista.

Varas Federais: 10ª Vara, 12ª Vara, 13ª Vara, 14ª 
Vara, 15ª Vara, 16ª Vara, 22ª Vara e 24ª Vara.

31/05 a 04/06/2021

Centro Judiciário de Conciliação (CEJUC)

Turmas Recursais: 1ª Turma Recursal, 2ª Turma 
Recursal, 3ª Turma Recursal e 4ª Turma Recursal.

Subseções Judiciárias: Campo Formoso, 3ª Vara de 
Feira de Santana e Paulo Afonso

“A maternidade é punk! Para além da 
ideia romantizada de que “um sorriso 
paga tudo”, devemos falar da sobrecar-
ga da mulher mãe, tanto mental como 
na execução de tarefas. Pensar na mãe 
como guerreira é romantizar essa sobre-
carga, principalmente nesses tempos de 
pandemia. Dar conta do trabalho, como 
se os filhos não existissem, e dar conta 
dos filhos, como se o trabalho não exis-
tisse, é um jogo no qual sempre saímos 
perdendo, com a sensação de tarefas 
mal feitas. Por isso, busco uma identida-
de completa, como pessoa que desem-
penha vários papéis e que não quer apa-
gar nenhum deles enquanto exerce os 
demais. Pensando em mim como mãe, 
busco formar pessoas melhores para o 
mundo, que ao mesmo tempo respeitem 
suas próprias identidades. Para isso, re-
corro a estudos sobre maternagem, dis-
ciplina positiva, educação não violenta, sem nenhuma garantia de que o que 
planto hoje vai render os frutos que eu planejei. Respeitar minhas filhas como 
pessoas, retirando delas as projeções e sonhos que eu criei, permitir que elas 
sejam quem são, amando e descobrindo a cada dia essas pessoas que se abrem 
para o mundo, é o meu desafio diário. Permitir esse desabrochar de personali-
dades, lembrando a elas o limite do respeito pelo outro. Ser mãe sem me perder 
nessa única identidade é uma forma de resistência, de ser um modelo para que 
essas meninas, no futuro, sejam tudo o que sonham hoje.”

Por Juliana Paiva, analista judiciária na 14ª Vara da SJBA,
mãe da Maria Luisa, de 9 anos, e da Maria Gabriela, de 6 anos.

Aviso importante do NUBES
sobre vacina da gripe H1N1

O NUBES informa que o Conselho 
Deliberativo do Pro-Social autorizou o 
pagamento das despesas realizadas com 
a aplicação da vacina contra o vírus da 
gripe H1N1 – TETRAVALENTE (CEPAS 
2021), em sistema de reembolso, na 
modalidade livre escolha, exclusivamen-
te aos titulares do Programa, no valor 
máximo de R$ 100,00.

Assim sendo, o beneficiário titular de-
verá se dirigir a uma clínica de sua pre-
ferência para tomar a vacina, efetuar o 
pagamento, solicitar Nota Fiscal em que 
conste o valor, o tipo de vacina aplicada 

e o nome do beneficiário, e requerer o 
reembolso através de P.A.-SEI a ser enca-
minhado à SEFAT/SJBA. 

Para maior comodidade dos servidores 
e magistrados, o núcleo fez uma parceria 
com o Laboratório Labchecap, em Salva-
dor, que oferecerá o serviço de vacinação 
contra gripe H1N1 (tetravalente) nas uni-
dades de Vilas do Atlântico, Itaigara/Kids, 
Barra, Caminho das Árvores e Horto Flo-
restal do referido laboratório, no valor de 
R$95,00 (noventa e cinco reais), para ti-
tulares e dependentes, mediante apresen-
tação da carteira do Pro Social, e para os 
demais magistrados e servidores, que não 
aderiram ao pro social, mediante apresen-
tação da carteira funcional. 

ATENÇÃO!!! Todos deverão levar à 
unidade de vacinação a declaração, de-
vidamente preenchida, que foi encami-
nhada via e-mail pela SECAD.


