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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes - Hoje: Joana Silva Maltez (11ª Vara), Sthefany Gois Elias (Ilhéus), Anna Raissa dos Reis Santos (Teixeira de Freitas), Crysla Karine Maciel Sousa 
Sena (3ª Vara), Vinicius Gabriel Tanaka de Holanda Cavalcanti (Ilhéus), Ronaldo Grilo da Silva e Denis da Soledade Lima (ambos de Feira de Santana). Amanhã: Luiz 
Carlos Bahia Rodrigues (13ª Vara), Rubem Marques Bacelar Filho (NUASG) e Cecília Cavalcante Garcia (Itabuna). Dia 02/03: Kedes Valério Pereira Lagos (Juazeiro), 
Jailson Leopoldino de Castro (NUCAF), Ellem Vitória Menezes Machado (Irecê), Josenildes Soares Santos Silva (12ª Vara) e Lucas Gabriel Laurindo Casé (24ª Vara). 
Dia 03/03: Juiz federal substituto Diego de Souza Lima (Alagoinhas), Michele de Araújo e Silva Almeida (Feira de Santana) e Erick Dourado Rodrigues Júnior (Itabu-
na). Dia 04/03: Elaine Lamontagnia Meira de Alcântara (2ª Vara), Mauro Maia de Santana (Ilhéus), Daniela de Almeida Couto Abraim (Vitória da Conquista) e Jeane 
Santana dos Santos (NUCOD). Dia 05/03: Mônica dos Anjos Lacerda Pena (Vitória da Conquista). Dia 06/03: Alexsandra Santos Fraga Passos (Feira de Santana), 
Eduardo Sergio Guimarães Santana (NUTEC), Graziela de Vasconcelos Machado (20ª Vara), Marcos Antônio da Rocha (NUCJU), Fernando Júnior Santos Santana 
(Bom Jesus da Lapa), Adenor Jose da Cruz Junior (Teixeira de Freitas) e Jackson Leite de Oliveira (VIPAC). Dia 07/03: Elizabete Oliveira de Almeida (NUASG), Luciana 
Figueiredo Amaral Ribeiro (Campo Formoso), Roberto Pereira Santos (Paulo Afonso), Roberval Barreto dos Santos Filho (Campo Formoso), Luiz Flávio Dias da Cunha 
e Izadora Aparecida Assis Costa (ambos de Barreiras). Parabéns!

Em 2018, Turmas Recursais da SJBA 
julgaram mais de 40 mil processos 
e tiveram quase 25 mil distribuídos

Finalizando a série de notícias con-
tendo dados divulgados pela Seção de 
Modernização Administrativa (SEMAD) 
referente ao ano de 2018 na Seção Ju-
diciária da Bahia, o JFH publica hoje os 
números referentes às Turmas Recursais 
da Seção Judiciária da Bahia.

No geral, as quatro Turmas Recursais 
tiveram 24.895 processos distribuídos, 
sendo 14.092 físicos e 10.803 virtuais. 
Confira os números de cada Turma Re-
cursal:

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS

Unid. Relatoria Quantidade

1
ª 

TR

1ª Relatoria 2.046

2ª Relatoria 2.063

3ª Relatoria 2.091

2
ª 

TR

1ª Relatoria 2.076

2ª Relatoria 2.061

3ª Relatoria 2.076

3
ª 

TR

1ª Relatoria 2.131

2ª Relatoria 2.080

3ª Relatoria 2.076

4
ª 

TR

1ª Relatoria 2.064

2ª Relatoria 2.064

3ª Relatoria 2.067

Conforme mostra a primeira tabela, 
a Turma Recursal que teve mais proces-
sos distribuídos foi a 3ª com a quantia 
de 6.287. Em seguida vem a 2ª TR com 
6.213 processos, a 1ª TR com 6.200 
processos e, por fim, a 4ª TR com 6.195 
processos.

Se observarmos as relatorias de cada 
Turma Recursal que mais tiveram proces-
sos distribuídos, o resultado é o seguinte: 
3ª Relatoria da 1ª TR (2.091 processos); 
1ª e 3ª Relatoria da 2ª TR (ambas com 
2.076 processos); 1ª Relatoria da 3ª TR 
(2.131 processos, a maior quantia den-
tre todas as relatorias); e 3ª Relatoria da 
4ª TR (2.067 processos).

Já em relação aos processos julgados, 
foram 40.015 no total, entre físicos e 
virtuais, sendo 10.646 correspondente 
as três relatorias da 1ª Turma Recursal, 
9.480 das três relatorias da 2ª Turma 
Recursal, 9.754 das três relatorias da 3ª 
Turma Recursal, e 10.135 das três rela-
torias da 4ª Turma Recursal. Confira:

PROCESSOS JULGADOS

Unid. Relatoria Quantidade

1
ª 

TR

1ª Relatoria 3.607

2ª Relatoria 3.490

3ª Relatoria 3.549

2
ª 

TR

1ª Relatoria 2.740

2ª Relatoria 3.204

3ª Relatoria 3.536

3
ª 

TR
1ª Relatoria 3.203

2ª Relatoria 3.192

3ª Relatoria 3.359

4
ª 

TR

1ª Relatoria 3.615

2ª Relatoria 3.378

3ª Relatoria 3.142

A Turma Recursal com mais processos 
julgados em 2018 foi a 1ª com 10.646, 
seguida pela 4ª TR com 10.135 proces-
sos, a 3ª TR com 9.754 processos e a 2ª 
TR com 9.480 processos.

Categorizando por relatorias que mais 
tiveram processos julgados em cada Tur-
ma Recursal, observa-se que, na 1ª TR, 
quem se destaca é a 1ª Relatoria (3.607 
julgamentos), enquanto na 2ª TR foi a 3ª 
Relatoria (3.536 julgamentos), na 3ª TR 
foi a 3ª Relatoria (3.359 julgamentos) e 
na 4ª TR foi a 1ª Relatoria (3.615 julga-
mentos, o maior número dentre todas as 
relatorias).

Premiação de Práticas em Gestão
de Pessoas do Poder Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça tor-
nou público o edital de Premiação de 
Práticas em Gestão de Pessoas do Poder 
judiciário. Dentre os objetivos, está a dis-
seminação e premiação de práticas em 
gestão de pessoas, baseada em critérios 
como aplicabilidade, inovação e resulta-
dos alcançados.

Cada órgão poderá enviar a quantidade 
de experiências que desejar, submetendo as 
propostas, até o dia 22 de março de 2019, 
por meio do link: https://bit.ly/2NwaPYY

A íntegra do edital e o arquivo para 
elaboração da proposta estão disponíveis 
no portal da Governança em Gestão de 
Pessoas do Poder judiciário e podem ser 
acessados em: https://bit.ly/2DYf8bj

Serão premiadas 4 práticas com 
base nos temas da Resolução CNj nº 
240/2016, que trata da Política Nacio-
nal de Gestão de Pessoas. As propostas 
vencedoras, avaliadas pela Comissão 
julgadora do CNj, serão apresentadas no 
11 Encontro de Gestores de Pessoas do 
Poder judiciário.

O evento contará com palestras, ofi-
cinas e salas temáticas - será realizado 
pelo CNJ, nos dias 13 e 14 de junho de 
2019, no Tribunal Superior do Traba-
lho, situado no Setor de Administração 
Federal Sul, Quadra 8, Lote 1, Auditório 
Ministro Mozart Victor Russomano, 5º 
andar, Bloco B - Brasília/DF.

Fonte: CNJ

Aviso da SEPAT sobre 
solicitação de bens 

permanentes
A SEPAT informa que durante todo 

o mês de março estará aberto o perío-
do de solicitação de bens permanentes 
de 2019 (Portaria 7047430 e 439, de 
01/07/2008). Os pedidos devem ser jus-
tificados e encaminhados à SEPAT, via 
e-mail ou ofício, até o dia 29/03. As uni-
dades podem relacionar móveis, equipa-
mentos eletrônicos e de informática.

O setor pretende agilizar o processo 
de compra e, por isso, pede que as so-
licitações sejam enviadas o mais breve 
possível.

 O orçamento para aquisição de bens 
permanentes neste ano está bastante re-
duzido, devendo-se, portanto, solicitar o 
extremamente necessário.

Macunaíma
de Mario de Andrade

Este é um li-
vro de 1928 do 
escritor brasileiro 
Mário de Andra-
de, considerado 
sua obra-prima. 
“Macunaíma, o 
herói sem ne-
nhum caráter” 
nasceu das pes-
quisas que o 
autor fazia sobre 
as origens e as 
especificidades 
da cultura e do povo brasileiro, a obra 
narra a história do herói índio Macuna-
íma desde seu nascimento na selva até 
sua morte e transfiguração, uma trajetó-
ria aventuresca em busca de uma pedra 
mágica que havia recebido de seu gran-
de amor, mas que fora perdida e acaba-
ra em posse de um gigante comedor de 
gente que vivia em São Paulo.

Na narrativa o mítico e o mágico 
fluem livremente ao lado da realidade 
concreta e muitas vezes a transfiguram, 
impregnando-a de novos significados. A 
obra é muito elogiada com um vigoroso, 
original e muito bem sucedido experi-
mento linguístico, integrando organica-
mente modos de falar de todo o Brasil. 

A volumosa bibliografia crítica que 
Macunaíma produziu e produz — sen-
do um dos livros brasileiros mais estu-
dados de todos os tempos — é prenhe 
de polêmicas sobre o seu significado, 
seus aspectos estéticos e suas impli-
cações morais, culturais, políticas, 
históricas e sociais, embora a crítica 
o reconheça consensualmente como 
uma obra-prima e como um dos maio-
res marcos do Modernismo literário 
brasileiro. É obra muito estudada tam-
bém por pesquisadores estrangeiros e 
foi traduzida para várias línguas. Já 
foi adaptada para o cinema, os qua-
drinhos e o teatro, e serve como fre-
quente referência em vários domínios 
artísticos e culturais. (Fonte: Wikipédia)
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