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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: André Fonseca Ferreira (Jequié), 
José Carlos Bispo (NUCJU), Renato Gui-
marães Lobo (7ª Vara), Tiago Sardeiro 
Castro (Itabuna), Vilma Brito (Barrei-
ras), Lidice Nascimento (21ª Vara) e 
Julio César Souza (Áquila). Amanhã: 
Helber Clayton Santos (Teixeira de Frei-
tas), Kellen Okamoto (Alagoinhas), Caio 
Nascimento (7ª Vara) e Beatriz Moreira 
(Vitória da Conquista). Domingo: Vivian 
Patricia Patury (1ª Vara), Derywendell 
Viana (Vitoria da Conquista), Yago Con-
ceição (NUCJU), Samuel Saladino Mar-
tinez Cal e Daine dos Santos (ambos da 
Turma Recursal). Segunda-feira: Ana 
Claudia de Castro Dunham Nascimento 
(20ª Vara), Leda Tatiana Fogueira Amaral 
(NUCJU), Marco Antonio Pondé de Bri-
to (Jequié), Ives Sales Pitanga (COJEF), 
Naiza Teixeira Brandão (Paulo Afonso), 
Raimundo Luiz Filho (Turma Recursal), 
Brás Batista Porto e Josefa Eliene San-
tos (ambos de Paulo Afonso).

Parabéns!!!
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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

Bom Jesus da Lapa 

24/06 Dia de São João

06/08 Romaria do Senhor Bom Jesus

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

FERIADOS MUNICIPAISA DIREF publicou a Portaria n. 5, de 
13/01/14, 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.

Na tabela ao lado, veja os feriados muni-
cipais em cada uma das Subseções Judiciá-
rias. Além desses, são feriados na Seção Ju-
diciária da Bahia e em todas as Subseções: 
1º de janeiro; os dias de segunda e terça-
-feira de Carnaval (03/03/14 e 04/03/14); 
os dias da Semana Santa entre quarta-
-feira e domingo de Páscoa (16/04/14 
a 20/04/14); o dia de Tiradentes (21 de 
abril); o dia do Trabalho (1º de maio); o dia 
de Corpus Christi (19 de junho), o dia da 
Consolidação da Independência do Estado 
(2 de julho); o dia do Magistrado (11 de 
agosto); o dia da Independência do Bra-
sil (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 Proclamação da República (15 de 
novembro); o dia da Justiça (8 de dezem-
bro); o dia de Natal (25 de dezembro); e 
o período do recesso entre os dias 20 de 
dezembro de 2014 e 6 de janeiro de 2015.

Os servidores da 
Subseção de Paulo 
Afonso se despedi-
ram, no dia 24/01, 
do juiz federal Ailton 
Schramm de Rocha, 
que irá compor a 3ª 
Turma Recursal da 
Seção Judiciária da 
Bahia.

Na sua despedida, 
foi dito, em nome da 

unanimidade dos servidores que “o maior legado deixado por Dr. Ailton nesses quase 
dois anos de atuação na Subseção foi sem dúvida sua simplicidade demonstrada roti-
neiramente no trato com os jurisdicionados e sua equipe de servidores e estagiários, que 
proporcionou um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo fazendo-nos acreditar 
que ser líder é ter a capacidade de inspirar pessoas.” 

A partir desta segunda-
-feira, 27/01, a Subseção 
passou a ser conduzida 
pelo juiz Federal João Pau-
lo Pirôpo de Abreu que 
contará com uma equipe 
de 22 servidores.

“Foi com muita felici-
dade que comecei meus 
trabalhos na Subseção de 
Paulo Afonso, sendo muito 
bem recebido pelos servi-
dores, que me acolheram 
de braços abertos. Minha expectativa, mas não só, minha certeza, é que eu, junta-
mente com todos os servidores da Subseção, irei dar continuidade ao profícuo trabalho 
realizado pelos Juízes Federais que me antecederam, mais especificamente Dr. Ailton 
Schramm de Rocha”, afirmou o juiz federal João Paulo Pirôpo.

Justiça Federal: 
desafios para 2015-2019

 O Comitê Gestor do Planejamento Es-
tratégico da Justiça Federal definiu os gran-
des objetivos a serem seguidos pelo CJF e 
pelos cinco TRFs e seccionais entre 2015 
e 2019, em relação a cinco dos macrodesa-
fios do Poder Judiciário. Para cada macrode-
safio, foram definidos dois ou mais objetivos 
estratégicos, além dos indicadores que irão 
medir o grau de atingimento de cada objeti-
vo e as iniciativas (ações concretas) propos-
tas para se atingir esses objetivos.

Dentre os macrodesafios, cinco foram 
priorizados pelo Comitê Gestor. A ideia é, 
primeiramente, focar naqueles relaciona-
dos diretamente à prestação jurisdicional 
(área fim), para, em seguida, direcionar as 
ações das áreas-meio aos objetivos defini-
dos para a área fim. Esses macrodesafios 
são: o  aprimoramento da gestão da jus-
tiça criminal; o combate à corrupção e à 
improbidade administrativa; o impulso às 
execuções fiscais, cíveis e trabalhistas; a 
adoção de soluções alternativas de conflito; 
e a gestão das demandas repetitivas e dos 
grandes litigantes. 

As demandas de massa são as que pre-
ocupam mais e, dentre elas, estão as exe-
cuções fiscais e execuções cíveis em geral, 
porque são as que dão um resultado objeti-
vo no processo e que tem uma dificuldade 
muito grande de serem concluídas.

Para vencer o macrodesafio “combate à 
corrupção e improbidade administrativa”, o 
Comitê Gestor definiu os objetivos de agili-
zar os trâmites processuais e fortalecer os 
órgãos de controle da Justiça Federal (Con-
trole Interno, corregedorias e ouvidorias). 
Uma das iniciativas propostas é firmar 
acordos e convênios com tribunais de Jus-
tiça para viabilizar a consulta de dados e o 
bloqueio de bens registrados em cartório.

O aprimoramento da gestão da justiça 
criminal deverá ser atingido mediante a 
agilização do trâmite dos processos crimi-
nais, de modo a combater a impunidade, e 
do aperfeiçoamento da execução da pena 
alternativa. O Comitê propõe ações como 
a utilização prioritária da videoconferência 
para as audiências com réus e testemu-
nhas e agendamento eletrônico nacional e 
centrais de penas alternativas.

O impulso às execuções fiscais, cíveis 
e trabalhistas será obtido mediante a tra-
mitação ágil no cumprimento dos julgados 
e nas execuções fiscais. O Comitê propõe 
a criação de grupos de apoio para evitar 
que as execuções fiscais sejam sobrestadas 
ou suspensas e para prevenir a prescrição 
intercorrente. Sistemas eletrônicos de leilão 
e de venda direta pela internet dos bens 
penhorados são ações recomendadas.

As soluções alternativas de conflito pela  
conciliação, são um dos macrodesafios 
priorizados pelo Comitê. Dentre os objeti-
vos definidos para esse macrodesafio, está 
o aumento do número de processos encer-
rados por meio de conciliação, o estabe-
lecimento de canais de comunicação com 
os principais órgãos externos com atuação 
na Justiça Federal, para criação de uma 
política de conciliação, preferencialmen-
te prévia, e a disseminação da cultura da 
conciliação.

Fonte: CJF

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

Subseção Judiciária de Paulo Afonso
tem dias de despedida

e boas-vindas de magistrados


