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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ciro Gomes de Queiroz (NUASG), 
Evilásio Amaral (10ª Vara), Allan Costa 
(Teixeira de Freitas) e Daiane dos Santos 
Anjos (Bom Jesus da Lapa). Amanhã: 
Bruno Kruschewsky (Itabuna), Clésio 
Vicentini (NUASG), Maria Eugenia Lage 
(NUCAF), Rosana Lins (1ª Vara), André 
Costa (Áquila), Jorge Pinho e Schirley 
Grudtner (ambos de Feira de Santana). 
Domingo: Cleide Cabral (Ilhéus), Val-
dilene Nascimento (Jequié) e Renato 
Martins (21ª Vara). Segunda-feira: Ja-
mila Calmon Pinto (23ª Vara), Fabianne 
Ferreira (Turma Recursal) e Rodrigo Sil-
va (Teixeira de Freitas). 

Parabéns!!!

Subseção Judiciária de Feira de Santana 
recebe sua 3ª Vara Federal e nova sede

O presidente do TRF da 1ª Região, 
desembargador federal Mário César Ri-
beiro, entregou aos cerca de um milhão e 
700 mil habitantes de Feira de Santana 
e de mais 47 municípios vizinhos, nes-
ta quarta-feira, 19/2, a 3ª Vara Federal 
daquela Subseção Judiciária e uma nova 
sede para a Justiça Federal local. 

Os cerca de 30 mil processos que 
tramitam na maior Subseção do Estado 
da Bahia serão agora divididos nas três 
varas existentes, todas de competência 
geral com JEFs adjuntos, cível e crimi-
nal. “As três varas irão atender melhor 
à população”, afirmou o presidente, para 
quem a interiorização tem sido importan-
te instrumento para garantir democrati-
zação do acesso à justiça, especialmente 
para os mais carentes. “Ao ampliarmos 
esta Subseção Judiciária e inaugurar-
mos o novo prédio estamos dando clara 
demonstração da continuação de tal tra-
balho junto ao cidadão feirense”, disse o 
presidente do TRF1.

O magistrado destacou os resulta-
dos do trabalho conjunto entre o TRF e 
a Seccional baiana. “Esta singela ceri-
mônia expressa a comemoração de bons 
resultados alcançados pelo trabalho in-
tegrado do Tribunal com a Seção Judici-
ária da Bahia, que possibilitou mais esta 
conquista aos feirenses”.

O desembargador federal listou os in-
vestimentos feitos pelo Tribunal nas ins-
talações e ampliações de seções e sub-
seções judiciárias da Bahia, entre eles a 
disponibilização de recursos para a cons-
trução de sedes. “Foi autorizado, ainda 
neste ano, o repasse de mais de R$ 29 
milhões destinados à construção dos 
edifícios-sede das Subseções de Juazei-
ro, Guanambi, Jequié, Campo Formoso e 
para a construção do Edifício Anexo da 
sede da Seção Judiciária e reforma do 
complexo de imóveis da Justiça Federal 
em Salvador”, anunciou.

Para o juiz federal Fábio Moreira Ra-
miro, representante do diretor do Foro, 
Feira de Santana ostenta números que 
há muito justificam a instalação de mais 
uma vara. “A 3ª Vara de Feira de Santa-
na fará justiça à Subseção com o maior 
número de processos em tramitação no 
interior do Estado”, afirmou.

Para o juiz, apesar da necessidade de 
mais varas federais para a região, com 
a redistribuição das ações, haverá maior 
agilidade na prestação jurisdicional. “E 
menos sacrifício para os servidores, bem 
assim para quase dois milhões de juris-
dicionados dos 47 municípios abarcados 
pela jurisdição da Subseção”, pontuou.

Em seu discurso, o magistrado home-
nageou magistrados que “deixaram suas 
marcas pelos bons serviços prestados” 
à Subseção e registrou a participação do 
desembargador federal Antônio Ezequiel 

da Silva. Agradeceu também a todos que 
se empenharam para tornar o sonho da 
nova sede uma realidade, entre parla-
mentares, o Exército, o prefeito, servi-
dores e colaboradores. “Foi necessária 
a conjugação de muitos esforços para 
que as carências do jurisdicionados des-
te imenso interior fossem atendidas e a 
justiça da Bahia atingisse outras cida-
des além da capital”, afirmou. “Esta é 
mais uma missão de que nos orgulha-
mos, estimulando-nos para os novos de-
safios que virão pela frente.”

Também o diretor da Subseção, juiz 
federal Valter Leonel Seixas, registrou sua 
satisfação com o reforço de mais uma 
vara federal na Subseção e com a nova 
sede. “É com felicidade que assistimos 
a princesa do sertão desfilar sua mais 
nova joia, a joia da cidadania”, disse.

O juiz demonstrou sua gratidão para 
com os que colaboraram para aquele 
momento, entre eles o presidente Mário 
César Ribeiro, o desembargador Olindo 
Menezes e o desembargador Antônio 
Ezequiel, além do diretor do Foro, Ávio 
Novaes e a juíza federal Cynthia Lopes. 
“Em nome da comunidade de Feira de 
Santana, agradeço aos protagonistas 
desta conquista”.

Por ocasião da solenidade, foram 
empossados sete novos servidores para 
atuarão ao lado da juíza federal Danielli 
Rabêlo Rodrigues, responsável pela 3ª 
Vara até nomeação do titular.  A magis-
trada tem consciência dos desafios que 
se apresentam numa vara que já nasce 
com quase 11 mil processos tramitando. 
“É um trabalho árduo, muito difícil, e é 
necessário realmente programação, es-
tratégia; é preciso ser inteligente, traçar 
prioridades, enfrentá-las primeiro e aos 
poucos ir tentando baixar o numero de 
processos para que a vara consiga real-
mente andar com mais tranquilidade”.

O prefeito de Feira de Santana, José 
Ronaldo de Carvalho, que também in-

tegrou a mesa de honra ao lado do de-
sembargador federal Antônio Ezequiel da 
Silva e de outras autoridades, também 
falou de sua satisfação em participar de 
momento tão especial para o município.

Nova sede – A recém-inaugurada sede 
da Subseção foi edificada em terreno do-
ado pela prefeitura municipal, cuja área 
se aproxima dos 4.500m². São quatro pa-
vimentos e um andar térreo, com ampla 
área verde, garagem e estacionamento.

“Analisando a situação da sede an-
tiga da Justiça Federal, posso dizer que 
aqui teremos uma excelente qualidade 
de trabalho”, afirmou a magistrada da 
vara recém-instalada, Danielli Rabêlo 
Rodrigues. “Se você for à 3ª Vara, verá 
que todos os móveis são novos, as mesas 
ergonômicas, há um cuidado do tribunal 
com a saúde do servidor, saúde motora 
inclusive e também emocional, de ma-
neira que a estrutura atual é absoluta-
mente suficiente e  confortável para que 
o trabalho seja muito bem desempenha-
do”, avaliou a magistrada.

Também na avaliação do presidente 
Mário César Ribeiro, a nova sede goza 
de excelente estrutura, com espaço para, 
inclusive, receber mais uma vara federal 
futuramente. “Gostei muito do prédio, 
os espaços são amplos, os juízes estão 
muito bem instalados, o hall de entrada 
também é bastante amplo, está bem in-
formatizado, os móveis são todos novos, 
os computadores também”, pontuou. 

Também satisfeito com a estrutura 
da nova sede, o juiz federal Fábio Ra-
miro, representando o diretor do Foro, 
elogiou o prédio. “Eu estou muito feliz 
com esta nova sede; não conheço to-
das as sedes do interior da Bahia, mas 
daquelas que conheço e do que me 
passam, me reportam, é a melhor sede 
do interior”. Para o magistrado, a nova 
sede está de acordo com o tamanho de 
Feira de Santana, a maior cidade do in-
terior da Bahia. 

NUTEC informa sobre 
acessos à rede

O NUTEC informa que os problemas 
de acesso à rede e initernet apresentados 
desde segunda-feira estão relacionados 
com o link de comunicação com a Em-
bratel, que esteve inoperante ou instável 
em razão de obras que provocaram o 
rompimento da fibra ótica que faz esta 
interligação. Mesmo após normalização 
do link ainda há problemas que estão 
sendo resolvidos pelo TRF relativos ao 
acesso ao W e à internet.

A mudança do CPD desta Seccional 
para novas instalações não teve qualquer 
relação com esse problema e foi feita com 
sucesso e o apoio de técnicos do TRF1, 
tanto que na manhã da segunda-feira, 
17/02, todos os serviços de informática 
estavam funcionando normalmente.

Assim como o presidente, o represen-
tante do diretor do Foro observou que o 
prédio está preparado para receber mais 
varas. “Então, nada impede que o Tribu-
nal continue nesta luta junto ao CJF e ao 
STJ para que outras varas sejam trazidas 
para Feira de Santana”, ponderou. “Foi 
de uma felicidade ímpar imaginar que 
em pouco mais de três anos estamos 
aqui hoje inaugurando este belo prédio, 
confortável, bem equipado e que está à 
altura não somente do povo de Feira de 
Santana, que é o dono desta casa, mas 
também de seus servidores, de seus ma-
gistrados que trabalham exaustivamente 
para que Justiça Federal tenha sempre o 
seu nome em alto relevo”, comemorou o 
juiz Fábio Ramiro.

A solenidade foi prestigiada por juízes 
federais da Seccional e da Subseccional, 
pelo secretário-geral da Presidência do 
TRF, Paulo Cardoso de Oliveira, pelo pre-
sidente da Comissão de Instalação de No-
vas Varas do TRF, Carlos Frederico Maia 
Bezerra, pelo diretor da Secad, Sidinei 
José de Souza, pelo diretor do Nucre, Luiz 
Quaresma, por servidores e convidados.

Presidente do TRF1, desembargador federal Mário César Ribeiro, entre os juízes federais Valter 
Leonel Seixas, Fábio Moreira Ramiro e Danielli Rabêlo Rodrigues


