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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Scheyla Vilar Batista Soares 
(Turma Recursal), Helio Cavalcante 
Reis Filho (13ª Vara), Márcia Ferreira 
Neves (Paulo Afonso) e Ana Claudia 
Tosta Alves Cruz (2ª Vara). Amanhã: 
Firmicio Ferreira Filho (Barreiras), 
Jose Augusto Alves de Castro (Campo 
Formoso) e André Luiz Costa (Áquila).

Parabéns!!!

Meio milhão de baianos do interior 
do Estado terão suas demandas apre-
ciadas com mais celeridade desde esta 
segunda-feira, 17/2, com a instalação 
de mais uma vara federal em Itabuna, 
cidade-pólo de educação e serviços que 
possui mais 24 municípios vizinhos em 
sua jurisdição. A 2ª Vara da Subseção de 
Itabuna foi instalada pelo presidente do 
TRF1, desembargador federal Mário Cé-
sar Ribeiro, que dividiu a mesa de honra 
com o diretor do foro da Seção Judiciária 
da Bahia em exercício, juiz federal César 
Jatahy Fonseca, e a diretora da Subseção 
Judiciária de Itabuna em exercício, juíza 
federal Maízia Pamponet (foto).

Agora, o acervo de mais de 15 mil pro-
cessos que tramitam na Subseccional será 
dividido por duas varas federais, o que, na 
avaliação do presidente do Tribunal repre-
sentará celeridade. “Ao entregar ao povo 
desta terra mais este espaço esperamos 
que ele represente, de forma concreta, a 
melhoria pretendida no atendimento e na 
celeridade da apreciação dos feitos aqui 
ajuizados, beneficiando a todos”, afirmou 
Mário César Ribeiro.

Para o presidente do Tribunal o fato 
de a Subseção Judiciária de Itabuna re-
ceber mais uma vara federal, além de 
significar consolidação, demonstra mais 
um impulso na caminhada de interioriza-
ção da Justiça Federal. “Para que os ven-
tos não mudem de direção, temos agido 
com criatividade, planejando ações e 
vencendo desafios com eficiência, sem 
perder de vista os valores morais e éti-
cos exigidos de todos”, ponderou.

Para demonstrar a importância e esti-
mular todos a continuarem agindo de for-
ma proba, eficaz e segura, Mário César 
Ribeiro falou do imenso parque de obras 
da Primeira Região e de como o planeja-
mento bem feito, com suporte em valores 
éticos, faz a diferença para o uso regular 
e eficiente dos recursos públicos e a me-
lhoria do desempenho da Administração.

O diretor do foro em exercício, juiz fe-
deral César Jatahy Fonseca, na ocasião, 
representando o diretor do foro, juiz federal 
Ávio Novaes, lembrou o início da interio-
rização no Estado, há 14 anos, quando 
o Tribunal instalava as primeiras varas 
no interior da Bahia. “De 2005 para cá, 
a Justiça Federal na Bahia experimentou 
um crescimento maravilhoso e se fez pre-
sente mais de perto da população do in-
terior, com a criação das Varas de Campo 

Formoso, Barreiras, Juazeiro, Jequié, Gua-
nambi, Paulo Afonso, Eunápolis, Teixeira 
de Freitas, Irecê, Alagoinhas, Bom Jesus 
da Lapa, além de duas varas em Feira de 
Santana e Vitória da Conquista e desta se-
gunda Vara em Itabuna”, afirmou.

Para o magistrado, os números jus-
tificam a chegada de mais uma unida-
de jurisdicional. “Itabuna é a Subseção 
Judiciária que, após Feira de Santana e 
Ilhéus, possui o maior acervo de proces-
sos e segundo estatísticas do Tribunal, a 
Subseção encerrou o ano de 2013 com 
15.055 processos, razão suficiente para 
que mereça a instalação de uma nova 
vara, o que, sem dúvida irá aumentar a 
celeridade processual e melhorar sensi-
velmente a prestação jurisdicional para 
a população”, explicou.

César Jatahy Fonseca também registrou 
a gratidão da Seção Judiciária da Bahia 
pelo apoio recebido do Tribunal Regio-
nal Federal da Primeira Região durante a 
gestão do presidente Mário César Ribeiro. 
"Posso afirmar sem medo de errar, e o Dr. 
Ávio também o faria se aqui estivesse, que 
todos os pleitos da Bahia sempre tiveram 
total atenção de V.Exa. e de toda a equipe 
que V.Exa tão bem comanda", disse.

O magistrado aproveitou para home-
nagear os juízes que integraram a Subse-
ção Judiciária, João Paulo Pirôpo, Daya-
na Bião, Igor Matos e os atuais, Maízia 
Pamponet e Victor Cretella. "Nesse pon-
to, posso, inclusive dar meu testemunho 
pessoal, pois quando estive em Itabuna 
participando de correição ordinária no 
ano de 2011, aqui judicavam a Dra. 
Maízia e o Dr. Igor e pude constatar a 
qualidade do trabalho de V.Exas".

O magistrado fez questão de registrar a 
gestão do juiz federal Ávio Novaes à frente 
da Direção do Foro da Seccional baiana. 
"Praticamente não houve uma semana em 
que sua Excelência não estivesse viajando, 
ora para uma Subseção, ora para Brasília, 
buscando fazer gestões juntamente ao 

Tribunal para a liberação de crédito para 
equipamentos de informática e verbas 
para as importantes e necessárias obras 
de infraestrutura nas diferentes sedes da 
Subseções. Muito se fez, como as obras 
das sedes de Alagoinhas, Jequié, Feira de 
Santana e também reformas em prédios 
ocupados pela Justiça Federal".

Celeridade no trâmite dos processos é 
também o que espera alcançar a direto-
ra da Subseção Judiciária de Itabuna em 
exercício, juíza federal Maízia Pamponet, 
que também será a responsável pela 
condução dos trabalhos iniciais na nova 
vara, auxiliada, inicialmente, por 11 ser-
vidores. Os feitos que serão apreciados 
pela nova vara serão de natureza geral, 
além daqueles relacionados ao Juizado 
Especial Federal, já que a vara também 
contará com um JEF Adjunto. 

Ela também comemorou a instala-
ção  rememorando o dia 21 de março de 
2006, quando foi instalada a Subseção 
Judiciária de Itabuna, com vara única, da 
qual Maízia era a juíza responsável. Com 
a segunda vara, ela repetiu a frase dita 
naquele dia: “Meu coração está em fes-
ta”. E acrescentou: “Nas linhas escritas 
por Deus, o destino me colocou, nova-
mente, em retorno a Itabuna, depois de 
dois anos fora, para inaugurar a sonhada 
2ª Vara Federal desta Subseção”. 

Depois de festejar recordando os ma-
gistrados que passaram pela Vara de Ita-
buna ao longo de sua história, a magis-
trada agradeceu o empenho e abnegação 
de servidores que foram decisivos para a 
concretização deste momento, entre eles 
a diretora de Secretaria, Daniela Malta, 
Adervan Neves, Henrique Carneiro, Jeiel 
Macedo e Delmo Vasconcelos.

Ao diretor do Foro, juiz federal Ávio 
Novaes, representado na solenidade pelo 
vice-diretor do Foro, César Jatahy Fonse-
ca, a magistrada agradeceu pela “pre-
sença constante e dedicada na fiscaliza-
ção de cada passo da reforma, atento às 

necessidades e conforto dos servidores 
dessa subseção, deu seu melhor para 
que tudo acontecesse”.

Ao presidente do TRF, Maízia Pamponet 
agradeceu pela antecipação da instalação 
da vara no primeiro semestre deste ano. 
Para ela, o fato de Itabuna ser agraciada 
com mais uma vara federal sete anos de-
pois de instalada revela a importância eco-
nômica e o prestígio da cidade. “A Justiça 
Federal tem atribuições legais e consti-
tucionais que abrangem e alcançam não 
apenas os grandes empreendedores e 
suas demandas tributárias, mas também 
atendem à relevante massa populacional 
carente que bate às suas portas em busca 
de direitos básicos para sua sobrevivên-
cia, requerendo junto aos nossos juizados 
desde o direito a medicamentos e aten-
dimento médico, bem como, aposenta-
dorias, auxílio doença e os mais diversos 
benefícios de cunho previdenciário e as-
sistencial”, pontuou. “Uma segunda vara 
aqui instalada terá função fortalecedora, 
na medida em que se garantirá uma res-
posta ainda mais célere para todos aque-
les que aqui acorrem”, concluiu.

Integraram a mesa de honra, ainda, o 
representante do governador do Estado, 
Paulo César Ribeiro dos Santos, o pre-
feito de Itabuna, Claudevani Leite, o pre-
sidente da Câmara Municipal, Aldenes 
Meira, o procurador-chefe da Procura-
doria Regional da Bahia, Pablo Coutinho 
Barreto e o presidente da OAB/Subseção 
Itabuna, Andirlei Nascimento Silva. 

Prestigiaram a solenidade, ainda, juí-
zes federais, o secretário-geral da Presi-
dência do TRF, Paulo Cardoso de Olivei-
ra, o diretor do NUCRE, Luiz Quaresma, 
servidores e convidados.

Fonte: ASCOM-TRF1 (Ivani Morais)

Instalada 2ª Vara Federal de Itabuna

Edição n. 176
 Conselho de Administração do 

TRF1 aprova nomes de novos dirigen-
tes de seção e subseções judiciárias; 
 ENAP e CJF oferecem cursos para 
magistrados e servidores;  Biblioteca 
do Tribunal disponibiliza acervo sobre 
improbidade administrativa para cum-
primento da Meta 4.  Acompanhe na 
reportagem especial matéria sobre o 
trabalho da Justiça Federal no deserto 
do Jalapão 10 anos depois de um itine-
rante que levou cidadania à população 
da região. Participe: primeiraregiao-
natv@trf1.jus.br.


