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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Antônio Walker Silva Matos 
(NUASG), Karla Cristina Britto Ferrei-
ra (Campo Formoso), Maria das Graças 
dos Santos Oliveira (NUCRE), Valdiva 
Maria Pinheiro Feijão (19ª Vara), Fábio 
Setenta Hortélio (Eunápolis) e Odete 
Farias (CS Gestão e Serviço). Amanhã:  
Beniele de Souza Augusto (Teixeira de 
Freitas) e Micheline Barreto Times de 
Carvalho (2ª Vara). Parabéns!

Seção Judiciária divulga feriados forenses
FERIADOS MUNICIPAISA SECAD publicou a Portaria n. 

9/2017, onde informa os feriados da sede 
da Seccional e de todas as Subseções Ju-
diciárias da Bahia, considerando o art. 
62 da Lei n. 5.010/66, com a redação 
da Lei n. 6.741179; os feriados civis in-
dicados nas Leis Federais ns. 6.802/80, 
4.737/65 e 662/49, com a redação da 
Lei n. 10.607/2002. Também é feriado 
na Justiça Federal da Primeira Região a 
data magna dos Estados, prevista em lei 
estadual, assim como as datas fixadas em 
lei municipal, nos termos da Lei Federal 
n. 9.093/95, com a redação da Lei n. 
9.335/96.

São feriados na Seção Judiciária da 
Bahia e em todas as Subseções: a segun-
da-feira e a terça-feira de Carnaval (27 e 
28 de fevereiro); os dias da Semana Santa 
entre quarta-feira e domingo de Páscoa 
(12 a 16 de abril); o dia de Tiradentes (21 
de abril); o dia do Trabalho (1º de maio); o 
dia de Corpus Christi (15 de junho), o dia 
da Consolidação da Independência do Es-
tado (2 de julho); o dia do Direito (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 novem-
bro); o dia da Proclamação da República 
(15 de novembro); o dia da Justiça (8 de 
dezembro); e o período do recesso entre 
os dias 20 de dezembro de 2017 e 6 de 
janeiro de 2018.

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 

30/06 Dia de São Pedro

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 Dia de São Pedro

Vitória da Conquista

24/06 Dia de São João

15/08 Dia da Padroeira

09/11 Aniversário da Cidade

A Portaria 9/2017 foi publicada  no dia 
12/01, assinada pelo juiz federal Fábio Ra-
miro, diretor do Foro em exercício, nos autos 
do PAe 0000119-44.2017.4.01.8004.

O presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil, Roberto Veloso, solicitou 
ao ministro da Justiça, Alexandre de Mo-
raes, que a pasta concentre esforços para 
concluir a Penitenciária Federal de Brasília.

Prevista para ser inaugurada em 2014, 
o empreendimento entregaria a quinta uni-
dade prisional gerida pela esfera federal, 
mas está paralisado devido a pendências 
negociais entre a empresa que ganhou a 
licitação para realizar a obra e o governo.

Levantamento da ONG Contas Abertas 
junto ao Departamento Penitenciário Na-
cional (Depen) aponta que o estágio de 
execução da obra é de 61,2%. Dos R$ 

Ajufe solicita esforços do Ministério 
da Justiça para acelerar entrega 
da penitenciária federal de Brasília

34,8 milhões previstos no contrato inicial, 
já foram desembolsados R$ 19,4 milhões.

Alterações do projeto levaram, ainda, 
ao encarecimento da penitenciária, com a 
elaboração de um termo aditivo. O valor 
passou dos R$ 34,8 milhões para R$ 35,9 
milhões. O prazo de execução também foi 
estendido por mais 124 dias, assim a vi-
gência do contrato iria até junho de 2016. 
Mesmo assim, não há previsão para a entre-
ga das obras no primeiro semestre de 2017.

A Penitenciária Federal de Brasília in-
tegrará o Sistema Penitenciário Federal e 
deve oferecer 208 vagas. Assim com as 
penitenciárias federais de Catanduvas, 
Mossoró, Porto Velho e Campo Grande, a 
unidade de Brasília terá características de 
segurança máxima e prestará apoio aos Es-
tados e Distrito Federal.

 O presidente da Ajufe justificou a so-
licitação ao Ministério da Justiça com 
base na “situação calamitosa” do sistema 
penitenciário nacional, enquanto os presí-
dios federais se apresentam como solução 
emergencial de encarceramento dos líderes 
de facções criminosas."

Fonte: AJUFE 

Revista Eletrônica da 
Seção do DF tem edição 
dedicada à Conciliação

 Na 38ª edição da Revista Eletrônica da 
Seção Judiciária do DF, o leitor encontrará 
artigos como: “Discricionariedade do chefe 
do Poder Executivo no processo de extra-
dição: análise do caso Cesare Battisti”, “A 
ilegalidade e inconstitucionalidade da sú-
mula n. 231 do STJ” e “A (in) eficiência 
do sistema penitenciário brasileiro frente ao 
psicopata criminoso”.

 Na coluna de viagem, em dez páginas 
ilustradas com fotos, o relato do servidor 
Luiz Goulart: “Alemanha Abaixo de Zero”, 
já veiculado em capítulos pelo JFH.  

Endereço: http://portal.trf1.jus.br/sjdf/ 
comunicacao-social/imprensa/publicaco-
-es/revista-justica.htm

 Napoleão cruzando os Alpes, de Jacques-Louis David

Esta obra do Museu Nacional de Malmaison, de Paris, mede quase 6m² e é um 
retrato equestre de Napoleão Bonaparte encomendado ao artista pelo rei da Espanha.

A composição mostra uma visão fortemente idealizada da verdadeira passagem 
de Napoleão e do seu exército através dos Alpes em 1800. Tendo tomado o poder 
na França, Napoleão decidiu voltar para a Itália para reforçar as tropas francesas 
no país e controlar o território tomado pelos austríacos nos anos anteriores. Na 
primavera de 1800, ele conduziu o exército reserva pelos Alpes através do Grande 
Passo de São Bernardo, fato que levou à 
realização desta obra, que serviu de pro-
paganda dos feitos napoleônicos O próprio 
Napoleão Bonaparte pedira a David que o 
retratasse calmamente montado num ca-
valo de fogo. 

O artista Jacques-Louis David, ficou 
bastante sensibilizado com o convite e ain-
da mais ao saber que Napoleão pediu mais 
três versões. A pintura original permaneceu 
em Madrid até 1812, quando foi adquirido 
por Joseph Bonaparte depois de sua abdi-
cação como Rei de Espanha. Ele levou o 
quadro consigo quando foi para o exílio nos 
Estados Unidos. Sua sobrinha-neta, Euge-
nie Bonaparte, no fim da vida, legou a obra 
ao Museu do Château de Malmaison onde 
permanece até hoje.

Obra-prima da Semana


