
Aniversariantes: Hoje: Marcelo Silva 
Athayde (Vitória da Conquista) e Fer-
nanda Medrado Silveira (Bom Jesus 
da Lapa). Amanhã: Eduardo Sena Fa-
rias (Teixeira de Freitas), Adelane da 
Rocha Ribeiro Cardoso (Bom Jesus da 
Lapa), Wladimir Saldanha dos Santos 
(Numan), Samuel Martins de Souza 
(Irecê), Silas Ferreira Cruz (Eunápolis), 
Carlos André Lemos Mota (Eunápolis), 
José Ferreira da Costa Neto (Feira de 
Santana), Lissandra Rego Trocoli de 
Azevedo (13ª Vara), Manoel dos San-
tos Filho (Nuaju) e Christian Monteiro 
de Almeida Lins (Eunápolis). Domin-
go: Elisabeth Teixeira Paes de Carva-
lho (Itabuna), Claudio Henrique San-
tos de Oliveira (Secad), Daniela Sousa 
da Silva Matos (Turma Recursal), Ma-
nuella Almeida Souto de Moraes Ga-
lindo (Bom Jesus da Lapa), Guilherme 
Brito dos Santos (Nuasg), Ketelin Mi-
randa Cruz (Jequié) e Thayane Barro-
so da Silva (9ª Vara). Segunda-Feira: 
Alicia da Cruz Cafe Santos (7ª Vara) e 
Kevin Isaias Lima Sanches dos Santos 
(Diref). Parabéns!!!
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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Seção Judiciária da Bahia julga mais de 328 
mil processos durante plantão extraordinário
Quase que exclusivamente em regime de teletrabalho, a produtividade da 

Justiça Federal no Estado foi maior do que no mesmo período de 2019

A Seção Judiciária da Bahia julgou 
328.275 processos no período de plan-
tão extraordinário de 1º de abril a 31 de 
outubro de 2020. Isso representa um 
aumento de mais de 4% em relação ao 
número obtido no ano anterior, que foi de 
314.365 processos, durante o mesmo 
período e em regime de trabalho normal.

Do número total obtido, 50.19% 
correspondem a Despachos (164.777 
processos); 25.77% correspondem 
a Julgamentos (84.582 processos); 

23.7% correspondem a Decisões 
(77.779 processos); e 0.32% cor-
respondem a Decisões Terminativas 
(1.039 processos).

Conforme indica o gráfico na ima-
gem superior, o dia da semana mais 
produtivo foi a segunda-feira, com mé-
dia de 2.539 processos julgados no 
referido período, sendo 2.150 a mé-
dia geral de processos julgados por dia 
útil.

Desde o primeiro dia de regime ex-
traordinário, a Seção Judiciária da Bahia 
teve 143 dias úteis, quando  307.502 
processos foram julgados, número que 
corresponde a mais de 93% do total de 
processos julgados no período.

Importante destacar também que as 
movimentações feitas por serventuários 
foi de 3.704.232 e que o número de 
processos tramitando com o tema Co-
vid-19 foi de 16.995.

Inscrições para seminário 
internacional de proteção ambiental 

vão até sábado, dia 07/11

As inscrições para o I Webinário Inter-
nacional Brasil-União Europeia: Justiça 
e Políticas de Proteção Socioambiental 
seguem abertas até sábado (7/11). O 
evento vai reunir especialistas para de-
bater novas formas de atuação do Poder 
Judiciário na tutela da Amazônia Legal 
e das populações tradicionais envolvi-
das. Para se inscrever, acesse: https://bit.
ly/3p0Iah4

A iniciativa será realizada no dia 17 
de novembro, na sede do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), em Brasília, com 
transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no 

YouTube. Durante o encontro, será divul-
gado o estudo conjunto realizado por um 
perito brasileiro e um europeu para abor-
dar como o Poder Judiciário pode ser ga-
rantidor tanto da Amazônia Legal quanto 
da temática geral ao meio ambiente.

A partir desse estudo, o Judiciário bra-
sileiro vai buscar adotar as boas práticas 
nacionais e internacionais para reforçar a 
proteção socioambiental, articulando as 
iniciativas por meio do Observatório do 
Meio Ambiente do Poder Judiciário, que 
será lançado pelo CNJ no dia 10 de no-
vembro. (Fonte: CNJ)

Não perca o Inteiro Teor 
deste fim de semana

na TV Justiça
O programa Inteiro Teor, produzido 

pela Assessoria de Comunicação Social 
(Ascom) do TRF1, traz na edição que vai 
ao ar neste fim de semana reportagem 
que destaca decisões do Tribunal envol-
vendo quem tem Parkinson e Autismo.

Você vai ver que o TRF1 determinou 
a quitação de imóvel de um mutuário 
que sofre com Parkinson. Doenças como 
essa, ou mesmo câncer e Alzheimer, dão 
direito à aposentadoria por invalidez e 
garantem ao paciente que é mutuário 
o direito de liquidar o financiamento do 
imóvel, caso o contrato tenha essa previ-
são. Mas uma seguradora negou a quita-
ção a um cliente com Parkinson alegando 
que o mutuário já tinha a doença antes 
de assinar o contrato. O caso foi parar na 
Justiça Federal.

O Inteiro Teor vai ao ar na TV Justiça 
neste sábado, 7 de novembro, às 11h, 
com reprise no domingo, dia 8, nesse 
mesmo horário. Após a exibição, o pro-
grama fica disponível no YouTube do 
TRF1.

Fonte: TRF1

Segunda tem webinário 
sobre Implantação 
da LGPD na Justiça 

Federal, às 10h

O sétimo encontro da série “Diálogos 
Jurídicos com a magistratura Federal”, 
promovido pela Escola de Magistratura 
Federal da 1ª Região (Esmaf), abordará 
um tema extremamente atual: a implan-
tação da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) na Justiça Federal.

O encontro ocorrerá na próxima 
segunda-feira, 9 de novembro, e será 
transmitido ao vivo no canal da Esmaf no 
YouTube. Não é preciso realizar inscrição 
para participar do webinário.

O evento tem coordenação-geral dos 
desembargadores federais Souza Pruden-
te (diretor da Esmaf) e Wilson Alves de 
Souza (vice-diretor), do juiz federal Pedro 
Felipe de Oliveira Santos, além de coor-
denação da gestora do projeto Atendi-
mento à Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) no Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), Ana Clara 
Balsalobre.
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