
Aniversariantes
Hoje: Samira Coelho Silva Santana Lo-
pes (Eunápolis), Alexandre Guedes (Vi-
tória da Conquista), Beatriz Lima (Feira 
de Santana), Wilker Alves (Eunápolis), 
Elísio Pacheco (Caixa) e Maria das 
Graças Ribeiro (Delta). Amanhã: André 
Ricardo Borges (NUCAF), Fábio Bispo 
de Jesus (21ª Vara), Marlene de Jesus 
(13ª Vara), Alessandra Câmara Silva 
(1ª Turma Recursal) e Luiz Eduardo 
Pereira (18ª Vara). Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Asserjuf convida para 

posse da nova Diretoria
 A ASSERJUF convida seus associados 

para a Cerimônia de Posse da nova Dire-
toria a ser realizada amanhã, 30/01, às 
18h, na Biblioteca.

Na edição 127 do
Primeira Região na TV
 Seccional da Bahia estimula o 

uso responsável dos bens de consumo 
  Seccional de Goiás ganha área para 
construção de nova sede.   Matéria 
especial sobre os estagiários e o estágio 
do TRF 1. Participe pelo e-mail: primei-
raregiaonatv@trf1.jus.br 

Seção Judiciária divulga feriados forenses

Salvador

24/06 São João

Alagoinhas

13/06 Padroeiro da Cidade

24/06 São João

20/11 Dia da Consciência Negra

Barreiras

26/05 Aniversário de Barreiras

24/06 Dia de São João

02/08 Dia do Evangélico

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

24/06 São João

29/06 São Pedro

Vitória da Conquista

24/06 Dia de São João

15/08 Dia da Padroeira

09/11 Aniversário da Cidade

A Direção do Foro publicou a Portaria 
n. 15, de 25/01/13, onde informa os fe-
riados da sede da Seccional e de todas 
as Subseções Judiciárias da Bahia, con-
siderando o disposto no art. 152, do Pro-
vimento n. 38, de 12/06/2009, alterado 
pelo de n. 39, de 03/11/2009, ambos da 
Corregedoria-Geral do TRF da 1ª Região.

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 (11/02/13 e 12/02/13); os dias 
da Semana Santa entre quarta-feira e do-
mingo de Páscoa (27/03/13 a 29/03/13); 

o dia de Tiradentes (21 de abril); o dia do 
Trabalho (1º de maio); o dia de Corpus 
Christi (30 de maio), o dia da Consolida-
ção da Independência do Estado (2 de ju-
lho); o dia do Magistrado (11 de agosto); 
o dia da Independência do Brasil (7 de se-
tembro); 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 
Proclamação da República (15 de novem-
bro); o dia da Justiça (8 de dezembro); o 
dia de Natal (25 de dezembro); e o perío-
do do recesso entre os dias 20 de dezem-
bro de 2013 e 6 de janeiro de 2014. 

OS FERIADOS MUNICIPAIS SÃO:

Primeira Região ultrapassa meta de 
conciliação do SFH para 2012

O TRF1 ultrapassou, pelo segundo ano consecutivo, a meta de realização de audi-
ências de conciliação relativas ao Sistema Financeiro de Habitação estabelecida pelo 
Conselho Nacional de Justiça para 2012. O Conselho propôs aos 5 TRFs a realização 
do total de 10.707 mil audiências em 2012, sendo que para a Primeira Região a 
meta proposta foi de 3.450 audiências.

A Justiça Federal da Primeira Região venceu a meta e realizou 4.864 audiên-
cias de conciliação referentes ao SFH em 2012. Em valores negociados, foram R$ 
116.216.237. O coordenador do Sistema de Conciliação da 1ª Região, desembargador 
federal Reynaldo Soares da Fonseca, destacou que o TRF1 foi o tribunal que, proporcio-
nalmente, mais realizou audiências e acordos. “Atingimos 55% de acordos, batendo a 
média da Justiça Federal de 52%. Os resultados mostram que cumprimos e ultrapas-
samos novamente a meta do CNJ, consolidando a cultura da conciliação na área da 
habitação, que é o carro chefe em demanda”, comemorou o coordenador.

A meta geral também foi ultrapassada no ano passado. Ao todo, os TRFs realiza-
ram 15.715 audiências e os valores negociados totalizaram R$ 298.891.509.

Ano forense começa 
com temas relevantes 
Os ministros do STJ iniciam, sexta-fei-

ra, o ano forense de 2013 com a missão 
de julgar processos que podem mudar a 
vida de muitos brasileiros. Entre eles está 
o recurso em que o MPF busca enqua-
drar 15 réus do “mensalão” por ato de 
improbidade administrativa. 

O MPF pretende que o TRF 1 seja 
levado a julgar sua apelação, que con-
testa a exclusão dos réus da ação de 
improbidade. 

O STJ deve julgar dois processos en-
volvendo o ex-prefeito Paulo Maluf, acu-
sado de ter desapropriado uma praça por 
interesse privado. A ação popular foi jul-
gada improcedente pela justiça paulista, 
porque não se demonstrou o dano ao erá-
rio ou benefício ao ex-prefeito. 

Maluf também é julgado por contratos 
de risco firmados pelo consórcio Paulipe-
tro, para prospecção de petróleo na bacia 
do rio Paraná. Os contratos foram anula-
dos e os envolvidos terão de ressarcir os 
prejuízos ao estado de São Paulo.  


