
Aniversariantes
Hoje: Emerson Conceição Sena (NU-
CJU), Andressa Souza Sá Cangussú (Vi-
tória da Conquista), Antônio dos Santos 
Junior (10ª Vara), Lizangela Azevedo de 
Souza (Alagoinhas) e Victor Reichenba-
ch Requião (Conciliação). Amanhã: Alex 
Souza dos Santos (Itabuna), Cláudio 
Alves Litieri Brentz (NUCAF), Liana Cal-
das Vieira da Silva (17ª Vara), Marcos 
Antonio Bezerra de Carvalho (NUTEC), 
Mario Caldas Santos Neto (3ª Vara), Sa-
brina Ferreira Melo (1ª Vara), Raul Farias 
Bernardino (Juazeiro), Rodrigo Macedo 
Ribeiro (7ª Vara), Sergio Cayres Santos 
(Central de Conciliação) e Yasmin Freitas 
Garrido Pinto (2ª Turma Recursal).
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ASSERJUF promove espetáculo 
teatral para as crianças amanhã

Correição Administrativa tem início pela SEVIT

O diretor do Foro da Seção Judiciária da 
Bahia, juiz federal Ávio Novaes, deu início 
nesta segunda-feira, 7/10, à Correição Admi-
nistrativa com o auxílio de equipe de servido-
res dirigida pela diretora da SECAD, Sandra 
Barco, e integrada pelos servidores Zacarias 
Vitorino, Joseneide Tourinho. Sérgio Lísias, 
Cecília Eliana Paez e José Jorge Setúbal.

A Correição teve início pela SEVIT (de 7 
a 9/10) e seguirá o calendário a seguir: NU-
CRE (21 a 23/10); NUCAF (24 e 25/10); 
NUASG (4 a 6/11); NUTEC (7 e 8/11); NU-
CJU (11 a 14/11) e SECAD (18 a 20/11).

A realização da Correição Administrati-
va leva em conta as conclusões de audito-
ria na sede da Seção Judiciária da Bahia e 
Subseções Judiciárias e o art. 54 do Provi-
mento da COJER sobre o dever do diretor 
do Foro de exercer as funções de correge-
dor permanente dos serviços auxiliares não 
vinculados diretamente à Varas.

A Direção do Foro designou a Correição 
nos Processos Administrativos da Seccional, 
nomeou os integrantes da comissão e deter-

minou aos Núcleos que: 1-Disponibilizem, 
de forma organizada, todos os processos 
que se encontrarem fisicamente no setor 
para serem confrontados com os que estão 
virtualmente na sua carga; 2-Apresentem 
cronograma de saída dos processos que es-
tão no setor há mais de 30 dias; 3-Apresen-
tem justificativa acerca dos processos não 
localizados, se for o caso, e, caso a listagem 
apresentada ao Núcleo ou Supervisão divirja 
da realidade, deve ser promovida a regulari-
zação do problema no sistema.

Foram impressos relatórios com a indi-
cação de todos os processos administrati-
vos que foram distribuídos previamente aos 

Núcleos, bem como questionários para que 
sejam respondidos no momento da visita 
às unidades pelo diretor do Foro e pelos 
integrantes da comissão de servidores da 
Correição Administrativa.

Antes do início dos trabalhos, foram 
examinados diversos processos administra-
tivos e entrevistadas pessoas com o objeti-
vo de compor a base de procedimento da 
Correição e planejar quais sistemas virtuais 
serão construídos para otimizar o funciona-
mento da Seção Judiciária, realizadas pelo 
diretor do Foro, pela diretora da SECAD e 
pelo NUCOI com as conclusões de suas au-
ditorias.

A seleção de processos obedeceu ao cri-
tério de maior tempo sem movimentação, 
levando-se em consideração as estratégias 
da administração para dar prioridade má-
xima àquilo que possa construir um novo 
tempo, onde se prima por: fiscalização mais 
criteriosa; simplificação de procedimentos;  
otimização dos serviços; melhoria das con-
dições físicas das unidades com o trilhar do 
caminho da digitalização; melhor formação 
dos gestores e executores de contrato.

Diretor do Foro e comissão da Correição Ad-
ministrativa durante trabalhos na SEVIT.

Mutirão de Audiências 
resulta em 300 RPVs na 
Subseção de Juazeiro
O 1º Mutirão de Audiências da Subseção 

de Juazeiro ocorreu entre 30/09 e 4/10, no 
Complexo Multieventos da UNIVASF, quan-
do foram realizadas 600 audiências referen-
tes a ações de salário-maternidade, aposen-
tadoria rural, auxílio-doença/aposentadoria 
por invalidez e pensão por morte. 

O público alvo foram trabalhadores 
rurais da micro região de Juazeiro (Uauá, 
Curaçá, Campo Alegre de Lourdes, Casa 
Nova, Sento Sé, Remanso, Sobradinho e Pi-
lão Arcado). Cerca de 1.800 pessoas foram 
atendidas, sendo disponibilizados serviços 
como dentista, médico e cabeleireiro. 

Ao final das audiências, um lanche foi 
oferecido às partes, tendo em vista que 
muitas delas saíram das suas casas de ma-
drugada sem se alimentar. Alguns municí-
pios distam até 370 km de Juazeiro. 

O mutirão contou com o patrocínio da 
CAIXA, CDL, Universidade Federal do Vale 
do São Francisco, Rotary Clube e do Siste-
ma de Abastecimento Autônomo de Água 
e Esgoto. 328 acordos foram firmados, ge-
rando R$ 1.604.400,30 em 300 RPVs.

A juíza federal Karin Almeida Medeiros, 
coordenadora do evento, contou com apoio 
do diretor do Foro, juiz federal Ávio Novaes 
para a concretização do evento. Participaram 
do Mutirão os magistrados Fábio Ramiro e 
Andréa Márcia Almeida, os servidores Már-
cia Leal Lara (13ª Vara) e Augusto Acioly 
Cunha Barros (5ª Vara), além dos servidores 
da Subseção de Juazeiro e estagiários volun-
tários cedidos pelas UNEB e Faculdade de 
Ciências Sociais Aplicadas de Petrolina.

A analista judiciária da 13ª Vara Fede-
ral, Marcia Leal Lara, oficiala de Gabinete 
da juíza coordenadora do evento, que já 
participou de outros mutirões de audiência 
como os de Campo Formoso (2011) e Bar-
reiras (2012)  afirma: "este mutirão de au-
diências de Juazeiro, para mim, teve um 
valor especial, tendo em vista que me foi 
dada a tarefa de organizá-lo. No início nos 
pareceu ser difícil, mas o apoio da DIREF, 
dos servidores da Subseção de Juazeiro e 
da comunidade juazeirense fez com que 
conseguíssemos, com sucesso, alcançar o 
resultado esperado".

Censo do Judiciário é 
prorrogado até 21/10 
 Atendendo a pedidos de tribunais, o 

CNJ prorrogou o prazo final do Censo Na-
cional do Judiciário até 21/10. A pesquisa 
foi prorrogada para dar mais tempo aos 
servidores que ainda não responderam o 
questionário. Até ontem, foi contabilizada a 
adesão de mais de 163 mil pessoas, mais 
de 56% do total de 285 mil servidores do 
Poider Judiciário. Com a prorrogação, o 
CNJ espera aumentar a adesão de servi-
dores dos tribunais com menor índice no 
ranking de participação.


