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JUSTIÇA FEDERAL HOJEJUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Aniversariantes
Hoje: Angelo Ferrão Carvalhal (NUCJU) 
e Bruna da Silva Oliveira (Feira de San-
tana). Amanhã: Robinson de Souza 
Amorim (10ª Vara), Andréa Ferreira Lei-
te (Turma Recursal), Amanda Brentano 
Nascimento (Barreiras), Scarlaty Horra-
na A. de Jesus (Itabuna), Lindinalva Pei-
xoto (CS Gestão & Serviço) e Daniela Ro-
drigues de Jesus (Pro-Social). Parabéns!

Inaugurada nova sede da Subseção Judiciária de Campo Formoso
A Subseção Judiciária de Campo 

Formoso está de casa nova! Ontem, dia 
11/02, foi realizada a solenidade de 
inauguração da nova sede do órgão fede-
ral, contando com a presença de diversas 
autoridades, servidores e colaboradores 
da subseção, além da população local 
que também fez questão de participar do 
grande evento.

Dando início a cerimônia, o desem-
bargador federal presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região Carlos 
Moreira Alves, o juiz federal diretor do 
Foro da Seção Judiciária da Bahia Dirley 
da Cunha Júnior e o juiz federal diretor 
da Subseção de Campo Formoso Rafael 
Ianner Silva procederam ao hasteamen-
to das bandeiras do Brasil, do Estado 
da Bahia e do TRF1 ao tempo em que o 
Hino Nacional foi executado pelas crian-
ças da Banda Filarmônica de Senhor do 
Bonfim, sob a regência do tenente PM 
Eduardo.

Em seguida, os magistrados desen-
laçaram a fita e descerraram a placa 
inaugural na companhia do desembarga-
dor federal aposentado Aloísio Palmeira 
Lima, do deputado federal Elmar Nas-
cimento e da prefeita do município de 
Campo Formoso Rose Menezes.

Além das autoridades já citadas, a 
Dispositivo de Honra foi composto pelo 
juiz de Direito diretor do Foro da Comar-
ca Campo Formoso Francisco Pereira 
de Morais, pelo vereador representante 
do presidente da Câmara Municipal de 
Campo Formoso Arlivan Gonçalves, pelo 
procurador chefe em exercício da Pro-
curadoria Federal do Estado da Bahia 
Ricardo Caldas, pela representante do 
Ministério Público Federal do Estado da 
Bahia Vanessa Cristina Gomes Prevista 
Vicente, pelo presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil na Subseção de 
Campo Formoso e representante do Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil Franklin Leandro Ferreira da Sil-
va e pela major comandante de policia-
mento da Região Norte - 54a Companhia 
Independente da Polícia Militar,  Campo 
Formoso, Ivana Almeida Barreto.

Abrindo os trabalhos do ato solene, o 
presidente do TRF1 convocou o diretor 
da Secretaria Administrativa (SECAD) 
da SJBA Augusto Acioly para ler a ata 
de inauguração que seria assinada pe-
las autoridades nominadas. Logo após, 
o diretor da Subseção Rafael Ianner ho-
menageou o servidor Fabrício Pinheiro 

Dias com uma placa de agradecimento 
pelos seus serviços na área administrati-
va, acompanhando a construção da nova 
sede desde 2013.

Durante a solenidade, seis discursos 
foram proferidos. O Diretor da Subseção 
Rafael Ianner Silva foi o primeiro a falar 
e iniciou agradecendo nomeando todos 
os servidores que se voluntariaram para 
tornar o evento possível, além da colabo-
ração da Prefeitura de Campo Formoso, 
da Câmara Municipal de Vereadores de 
Campo Formoso, da 54ª Companhia In-
dependente da Polícia Militar de Campo 
Formoso, da OAB de Campo Formoso e 
OAB de Senhor do Bonfim, da Associação 
dos Servidores da Justiça Federal (ASSER-
JUF) e dos peritos médicos da Subseção.

“O Ano Judiciário de 2018 foi em-
blemático para a Subseção de Campo 
Formoso. Foram proferidas 7.325 sen-
tenças nos Juizados Especiais Federais 
e 7.887 processos foram arquivados 
definitivamente. Realizamos 1.223 au-
diências, abreviando ainda mais o hiato 
entre a data de distribuição da ação e da 
sua inclusão em pauta, proferimos 498 
sentenças nos processos da Vara Única. 
(...) No ano de 2018, foram pagos às 
partes autoras 68 milhões de reais em 
Requisições de Pequeno Valor e preca-
tórios expedidos na Subseção, expressi-
va quantia que acaba sendo integrada à 
economia local, gerando emprego, ren-
da e receita tributária a municipalidade. 
Tais números permitiram que atingísse-
mos o patamar necessário à concessão 
do Selo Justiça em Números do CNJ, na 
categoria prata”, declarou, sem deixar de 
enfatizar a importância de todos os juízes 

federais que já passaram pela subseção, 
especialmente o atual juiz federal substi-
tuto Pedro Vinícius Moraes Carneiro pela 
inabalável e onipresente parceria, con-
cluindo declarando “Estamos em casa”.

O segundo a falar foi o diretor do Foro 
Dirley da Cunha Júnior que, após sau-
dar a todos, agradeceu ao empenho dos 
servidores, terceirizados e estagiários da 
subseção, além do corpo administrativo 
do TRF1, por sempre colaborar com a 
Direção do Foro da SJBA, tendo um pa-
pel fundamental na inauguração da nova 
sede. “Todos sabem que um momento 
como esse é raro diante de todo esse 
cenário de cortes, de todo esse cenário 
de escassez, e, dentro desse contexto, a 
Justiça Federal brasileira foi a que mais 
sofreu e vem sofrendo. Nós como ges-
tores temos que ser criativos e por isso 
que agradeço mais uma vez”, disse o 
magistrado, que concluiu citando a poe-
sia “De Tudo” de Fernando Sabino.

Logo após, quem assumiu a tribuna foi 
a prefeita de Campo Formoso Rose Mene-
zes, que aproveitou a ocasião e convidou 
os prefeitos presentes de outras cidades 
que fazem parte da jurisdição da região, 
para também trabalharem em parce-
ria com a Justiça Federal na cessão não 
onerosa de servidores municipais e, as-
sim, garantir ainda mais a acessibilidade 
da população à justiça, direito básico de 
qualquer cidadão. A prefeita foi seguida 
pelo deputado federal Elmar Nascimento 
que falou sobre o trabalho dos parlamen-
tares na arrecadação de recursos e exter-
nou sua alegria, como campo-formosen-
se, com a instalação da nova sede, dando 
boas-vindas a todos os visitantes.

O quinto a falar foi o desembargador 
federal Aloísio Palmeira, presidente do 
TRF1 no biênio 2004-2006, cuja ges-
tão foi instalada a subseção judiciária de 
Campo Formoso. Natural da região, o ma-
gistrado discorreu sobre o desafio de levar 
a Justiça Federal ao interior da Primeira 
Região, em princípio sem recursos finan-
ceiros e sem previsão orçamentária, agra-
decendo os esforços dos parlamentares 
que conseguiram, por meio de emendas 
parlamentares, tornar possível instalar as 
dez subseções criadas pela Lei 10.772, 
de 2002, distribuídas no território baiano, 
sendo Campo Formoso a primeira cidade 
a ser agraciada com uma das subseções 
judiciárias. Encerrou citando Juan Luiz Vi-
ves, com a frase “A justiça é o veículo das 
Sociedades Humanas; as leis emanadas 
da Justiça são a alma de um povo”.

Os magistrados Pedro Vinícius M. Carneiro, 
Rafael Ianner Silva, Carlos Moreira Alves,

Aloísio Palmeira Lima e Dirley da Cunha Jr.

Por fim, o presidente do TRF1 Carlos 
Moreira Alves falou sobre a importância 
de consolidar as raízes de uma jurisdição 
efetiva e eficaz, principalmente em época 
de dificuldade orçamentária, lembrando 
o sentimento de agradecer e celebrar. “O 
alvorecer de um novo dia encerra sem-
pre com um renovar de esperanças, um 
ciclo de acreditar no futuro, são as pági-
nas que se escrevem na história. Campo 
Formoso começou a escrever as páginas 
de sua história no não tão distante ano de 
2005 e pelo trabalho valioso de seus ser-
vidores, em sentido mais amplo, e de seus 
magistrados, está desenvolvendo essa 
história que continua a ter suas páginas 
escritas hoje com um novo capítulo. Que 
Deus ilumine e abençoe esse solo, que 
Deus ilumine e abençoe esse povo, que 
Deus ilumine e abençoe as instituições 
que fazem o presente e o futuro com os 
olhos voltados para o passado. Que todos 
aqui que realizam o dia-a-dia da Justiça 
Federal da Primeira Região continuem a 
escrever com seu compromisso, com seu 
esforço, as páginas dessa história que ain-
da muitos capítulos têm a serem escritos.”

por Rodrigo Sarmento Silva dos Santos


