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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cristina Conceição (21ª Vara), 
Márcia Dias (NUASG), Débora Silva 
(Itabuna), Ricardo Aymberê Borges 
(Alagoinhas), Diego Santos (20ª Vara) 
e Francisco Eugênio Silva (Juazeiro). 
Amanhã: Gicélia Maria Alencar Liborio 
(NUCRE), Gilvan Lopes Nery (NUCOI) 
e Vitor Carmezim Sanches (Guanam-
bi). Parabéns!!!

Solicitação de 
bens permanentes

A SEPAT informa que durante todo o 
mês de julho estará aberto o período de 
solicitação de bens permanentes de 2015. 
Os pedidos devem ser justificados e enca-
minhados à SEPAT, via e-mail ou ofício, até 
o dia 31/07. As unidades podem relacionar 
móveis, equipamentos eletrônicos e de in-
formática. A SEPAT pretende agilizar o pro-
cesso de compra e pede que a solicitação 
seja enviada o mais breve possível.

Juízes federais têm maratona de reuniões 
recebendo apoio à criação do TRF da 8ª Região

Juizes federais se reuniram na quinta e 
sexta-feiras da semana passada com diver-
sas entidades civis, judiciais e governamen-
tais para discutir, em nome da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, a 
criação do Tribunal Regional Federal da 8° 
Região, com sede em Salvador.

O presidente da AJUFE juiz federal An-
tônio César Bochenek, a diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia, em exercício, 
juíza federal Cynthia Lima Lopes e o presi-
dente da AJUFBA juiz federal Fábio Morei-
ra Ramiro, participaram dos encontros.

REDE BAHIA - A primeira reunião foi 
com o presidente da Rede Bahia, Antonio 
Carlos Magalhães Junior, da qual participa-
ram vários diretores da rede e também os 
juízes federais Roberto Veloso, secretário 
geral da AJUFE, e Régis Araújo e  Clara 
Alves, coordenadores (foto acima).

O projeto apresentado durante a reunião 
tem o objetivo de criar o TRF no Estado 
da Bahia. Segundo o juiz federal Antônio 
César Bochenek, além de facilitar o acesso 
dos jurisdicionados baianos, o tribunal vai 
propiciar mais celeridade processual.

"Nós teremos com isso uma divisão 
melhor tanto administrativa quanto judi-
cial nos processos da Justiça Federal, uma 
aproximação da classe jurídica, dos advo-

gados, dos promotores que vão passar a 
concentrar, em Salvador, os recursos que 
são julgados pela Justiça Federal. Então 
tudo isso vem revelar a importância do 
estado da Bahia e a importância de que 
as pessoas que aqui moram tenham uma 
Justiça federal mais eficiente", explica o 
juiz federal Antônio César Bochenek.

Bochenek também explica o motivo do 
tribunal ainda não funcionar no estado. 
"Hoje há uma liminar, uma ação direta de 
insconstitucionalidade do Supremo Tribu-
nal Federal, que está vedando os efeitos 
da emenda constitucional 73, que criou 
um TRF na Bahia. O que precisa é que 
o Supremo julgue esta ação direta e, a 
partir desse julgamento, reconheça a im-
portância do tribunal ser instalado aqui na 
Bahia", contou.

O juiz federal Fábio Ramiro, destacou a 
importância do tribunal na Bahia e as di-
ficuldades encontradas para o julgamento 
na esfera federal: "O que nós vemos hoje, 
além da dificuldade de julgar processos, 
é que o tribunal tem uma média de 10 
anos para julgar um recurso. Crescemos 
no interior da Bahia, no interior de Minas 
Gerais, nos estados do norte, e os tribu-
nais continuam com os mesmos 27 de-
sembargadores. Isso acarreta a demora do 
julgamento, e o tribunal precisa dar uma 
resposta".

Apesar dos planos, ainda não há previ-
são para instalação do tribunal na Bahia, 
que atenderá também o estado de Sergi-
pe. "Como estão suspensos os efeitos da 
decisão que cria os tribunais, enquanto 
não houver a votação não está valendo 
essa criação. Após o julgamento do STF, 
no prazo de seis meses o tribunal passa a 
funcionar", explica o juiz federal.

Antônio César Bochenek destaca a im-
portância da população se mobilizar em 
favor da criação do tribunal. "É importante 

a comunidade, a sociedade civil se sen-
sibilizarem e demonstrem a importância 
da criação do tribunal. Precisamos que o 
desejo de ter um tribunal no estado seja 
apresentado, renovado e que possa, so-
bretudo, ser levado ao conhecimento dos 
ministros, para que eles possam fazer 
um julgamento e que essa questão seja 
decidida no Supremo Tribunal Federal" 
conclui. 

O presidente da Rede Bahia conside-
rou o tema de extrema relevância e im-
portância e lembrou que ele próprio era 
senador em 2002 quando votou a favor 
da emenda que criou os novos TRFs e se 
comprometeu a colocar toda a estrutura 
da Rede Bahia em prol dessa causa. Na 
oportunidade disponibilizou a reportagem 
do Jornal Correio da Bahia, da Rádio CBN, 
do Portal IBahia, dos jornais televisivos da 
Rede. Desde ontem esses veículos já estão 
divulgando o encontro.

OAB-BA - O grupo de seis magistrados 
foi recebido também na Seccional baiana 
da OAB pelo presidente da Ordem, Luis 
Viana Queiroz, pelo vice-presidente Fabrí-
cio Oliveira e pelo diretor tesoureiro Carlos 
Medauar (foto acima).  

Também foi pedido o apoio da OAB-BA 
e a entidade manifestou total interesse em 
apoiar a iniciativa. Seu presidente, inclusi-
ve, ofereceu a estrutura da entidade para 
confeccionar todo o material ilustrativo 
como marcas e leiautes para o ato público 
marcado para o dia 17 de agosto na sede 
da Justiça Federal da Bahia pela marcar a 
posição de toda a comunidade baiana em 
prol da criação do TRF no nosso Estado.

Segundo Luis Viana Queiroz, não há 
qualquer razão geopolítica ou econômica 
que justifique a falta de um TRFna Bahia. 

Queiroz se comprometeu a interceder junto 
ao procurador geral do Estado Paulo More-
no para angariar apoio institucional dos re-
presentantes do governo da Bahia. Segun-
do o presidente da OAB-BA, é importante 
que todas as lideranças poplíticas se unam, 
independente da matiz partidária para que 
o TRF8 seja uma realidade.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA- 
Na sexta-feira, 17/8, os seis juízes federais 
também se reuniram com o presidente da 
Associação Comercial da Bahia, Luiz Fer-
nando Studart e com os membros da dire-
toria executiva daquela entidade. 

FEDERAÇÕES  DA INDÚSTRIA, CO-
MÉRCIO E AGRICULTURA - Também hou-
ve encontros com os representantes das 
Federações do Comércio, da Indústria e da 
Agricultura dos quais participaram o pre-
sidente da FECOMÉRCIO da Bahia Carlos 
de Souza Andrade e da FECOMÉRCIO de 
Sergipe Laércio Oliveira, bem como os re-
presentantes das entidades Danusa Costa 
Lima e Rodrigo Pimentel (foto abaixo).

Todos os dirigentes manifestaram in-
teiro apoio à causa e comprometeram-se 
em agendar encontros para discutir o tema 
com os ministros Luiz Fuz, relator da ADI 
que questiona no STF a Emenda Consti-
tucional n. 73/2013, e Ricardo Lewando-
wsky, presidente daquela Corte.

PREFEITURA - Na manhã do dia 17/8, 
o prefeito ACM Neto também recebeu a 
comissão de juízes, da qual também par-
ticipou o juiz federal Leonardo Pauperio. O 
prefeito manifestou sintonia com a causa,  
declarou que o pleito conta com a simpatia 
da Prefeitura e ofereceu apoio político para 
viabilizar as ações junto ao STF. ACM Neto 
declarou que o Município está disposto a 
doar um terreno para viabilizar a construção 
da sede do TRF da 8ª Região em Salvador.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
Na agenda dos magistrados também esta-
va a visita à Procuradoria da República na 
Bahia. Lá eles foram recebidos pelo Procu-
rador-Chefe Pablo Coutinho Barreto.

JORNAL A TARDE - O grupo de ma-
gistrados também foi recebido pela editora- 
chefe do Jornal A Tarde, Mariana Carneiro. 
Na ocasião, também foi pedido o apoio da-
quele grupo de comunicação para a inicia-
tiva de criação do TRF 8 na Bahia.


