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Aniversariantes
Hoje: Solange Figueiredo (9ª Vara), 
Nildelia Pereira (Contrate), Anderson 
de Oliveira (VIPAC), José Marcos Rios 
e Thiago Vinicius Guimarães (ambos 
de Feira de Santana). Amanhã: Eduar-
do Matheus Filho (Eunápolis), Verônica 
Nunes (COJUES), Elianna Henrique Fi-
gueira (18ª Vara), Josival da Silva San-
tos (Turma Recursal), Luciana Bezerra e 
Carolina Nascimento (Ambos de Feira de 
Santana). Domingo: Daniel Novaes (Je-
quié), Doralucia Santos (Paulo Afonso), 
Marilia Nogueira (NUCJU), Jaqueline 
Santos (16ª Vara), Walter Gomes  (22ª 
Vara) e Dermeval Oliveira (22ª Vara). 
Segunda-feira: Milene Alves (4ª Vara) e 
Lideval Silva (12ª Vara).

Parabéns
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Parabéns
O servidor Sidinei José de Souza, da 

12ª Vara, e sua esposa Denize estão extre-
mamente felizes. Camila Xavier de Barros e 
Souza (foto), filha de ambos, iniciou a sua 
vida acadêmica no últmo dia 18 de janeiro.

Camila foi aprovada em 2º lugar para 
o Curso de Direito da UFBA. Parabéns por 
seu esforço e aos pais pelo apoio e pelas 
orientações.

 Participe da Primeira 
Região em Revista

Magistrados que desejarem publicar 
artigos na Primeira Região em Revista 
podem enviar e-mail para primeiraregia-
oemrevista@trf1.jus.br. Servidores tam-
bém podem colaborar com a publicação, 
escrevendo textos opinativos sobre temas 
de seu interesse. O material será publica-
do nas editorias Artigo e Ponto de Vista, 
respectivamente.

Os textos devem ser enviados na fon-
te Times New Roman, tamanho 12. Para 
a editoria “Artigo”, deve conter até 100 
linhas. Já para a editoria “Ponto de Vis-
ta”, deve atender ao limite máximo de 55 
linhas. Também é necessário o envio de 
foto do autor com resolução de, no míni-
mo, 300 dpis.

A Primeira Região em Revista, perió-
dico mensal produzido pela Assessoria 
de Comunicação Social, é publicada nas 
versões impressa e eletrônica. As edições 
anteriores estão disponíveis no portal do 
TRF1, no menu “Publicações”.

Participe!

Datas-limite de fechamento das folhas 
de pagamento de pessoal para 2016
De acordo com a Portaria Presi 10, assinada pelo presidente do TRF – 1ª Região, de-

sembargador federal Cândido Ribeiro, no dia 19 de janeiro, fica definido para o exercício 
de 2016, as datas-limite de fechamento das folhas ordinárias de pagamento de pessoal, 
de envio à área de execução financeira, de suas apropriações e de liberação de recursos 
financeiros correspondentes, no que diz respeito ao TRF da 1ª Região e seções judiciárias 
a ele vinculadas, conforme discriminado no cronograma abaixo:

A definição da 
data de liberação re-
ferente ao mês de 
dezembro/2016 será 
comunicada pela Se-
cretaria de Planeja-
mento Orçamentário 
e Financeiro a todas 
as unidades envolvi-
das no processo de 
elaboração, apropria-
ção e recebimento dos 
recursos financeiros 
para pagamento da 
folha ordinária. 

Os valores relati-
vos ao ressarcimento 

de servidores requisitados à disposição dos órgãos que compõem a 1ª Região deverão ser 
solicitados juntamente com as solicitações das folhas ordinárias de pessoal. 

O cumprimento dos prazos é de inteira responsabilidade do responsável pelos setores 
competentes, e o não cumprimento repercutirá no impedimento da liberação dos valores 
para execução das folhas de pagamento nas datas determinadas, sendo o descumpri-
mento passível de apuração de responsabilidade, tendo em vista que o cronograma foi 
estabelecido de acordo com o Conselho da Justiça Federal. 

As liberações de recursos financeiros são efetuadas uma vez ao mês, de acordo com 
dispositivo constitucional.

Novos concursos no 
Judiciário cumprem 
norma do CNJ sobre 

cota de negros
Sete meses após ser aprovada pelo 

CNJ, a Resolução 203 começa a gerar efei-
tos no Judiciário brasileiro. O ato normati-
vo dispõe sobre a reserva aos candidatos 
negros de 20% das vagas nos concursos 
públicos para cargos efetivos e de ingresso 
na magistratura. 

A norma do CNJ visa a reduzir a desi-
gualdade de oportunidades entre a popula-
ção afrodescendente na Justiça brasileira. 
Apesar de 51% da população - 97 milhões 
de pessoas - se definir parda ou negra, 
no Judiciário a porcentagem é de apenas 
15%, de acordo com o Censo do Judiciário 
realizado em 2013 com magistrados. 

O prazo para o fim do sistema de cotas 
no Judiciário é 9 de junho de 2024, quan-
do termina a vigência da Lei 12.990, de 
2014, que trata da reserva de vagas ofe-
recidas em concursos públicos aos negros. 
O fim da vigência da lei vai coincidir com a 
segunda edição do censo do Poder Judici-
ário, quando será possível rever o percen-
tual de vagas reservadas em cada ramo da 
Justiça e compará-la com os percentuais 
anteriores à política de cotas.

Seção Judiciária divulga feriados forenses
FERIADOS MUNICIPAISA DIREF publicou a Portaria n. 3, de 

6/01/16, onde informa os feriados da sede 
da Seccional e de todas as Subseções Judi-
ciárias da Bahia, considerando o art. 152, 
do Provimento n. 38, de 12/06/2009, alte-
rado pelo de n. 39, de 03/11/2009, ambos 
da Corregedoria-Geral do TRF1.

São feriados na Seção Judiciária da 
Bahia e em todas as Subseções: 1º de ja-
neiro; os dias de segunda e terça-feira de 
Carnaval (8 e 9 de fevereiro); os dias da 
Semana Santa entre quarta-feira e sexta-
-feira da Paixão (23 a 25 de março); o dia 
de Tiradentes (21 de abril); o dia do Traba-
lho (1º de maio); o dia de Corpus Christi 
(26 de maio), o dia da Consolidação da 
Independência do Estado (2 de julho); o 
dia do Direito (11 de agosto); o dia da In-
dependência do Brasil (7 de setembro); o 
dia da Padroeira do Brasil (12 de outubro); 
os dias de Todos os Santos e de Finados 
(1º e 2 de novembro); o dia da Proclama-
ção da República (15 de novembro); o dia 
da Justiça (8 de dezembro); o dia de Natal 
(25 de dezembro); e o período do recesso 
entre os dias 20 de dezembro de 2016 e 6 
de janeiro de 2017.

Em Salvador haverá feriado municipal 
no dia 24 de Junho (São João). Na tabela 
ao lado, veja os feriados municipais em 
cada uma das Subseções Judiciárias. 

Alagoinhas

13/06 Padroeiro da Cidade

24/06 São João

02/07 Emancipação Municipal

Barreiras

26/05 Aniversário de Barreiras

24/06 Dia de São João

02/08 Dia do Evangélico

Bom Jesus da Lapa 

06/08 Romaria do Senhor Bom Jesus

31/08 Aniversário da Cidade

15/09 Romaria N.S. da Soledade

Campo Formoso

13/06 Dia do Padroeiro

24/06 Dia de São João

28/07 Aniversário da Cidade

Eunápolis

12/05 Emancipação do Município

24/05 Dia da Padroeira

24/06 Dia de São João

Feira de Santana

24/06 Dia de São João

26/07 Dia da Padroeira

18/09 Emancipação do Município

Guanambi

13/06 Dia do Padroeiro

14/08 Emancipação do Município

Ilhéus

23/04 Dia do Padroeiro

28/06 Dia da Cidade de Ilhéus

15/08 Dia de N.S da Vitória

Irecê

31/05 Aniversário da Cidade

24/06 São João

04/08 Padroeiro da Cidade

Itabuna

19/03 Dia do Padroeiro

24/06 Dia de São João

28/07 Aniversário da Cidade

Jequié

13/06 Dia do Padroeiro

24/06 Dia de São João

25/10 Aniversário da Cidade

Juazeiro

15/07 Aniversário da Cidade

08/09 Padroeira da Cidade

Paulo Afonso

24/06 Dia de São João

28/07 Emancipação do Município

04/10 Dia do Padroeiro

Teixeira de Freitas

09/05 Aniversário da Cidade

29/06 São Pedro

Vitória da Conquista

24/06 Dia de São João

15/08 Dia da Padroeira

09/11 Aniversário da Cidade


