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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Mauro Cezar Lopes (Guanambi), 
Cecília Maria Lopes Oliveira (7ª Vara), 
Alberto Penna Nassri (Ilhéus) e Jeffer-
son Inácio de Oliveira (NUCJU). Ama-
nhã: Mariluce Machado (11ª Vara), Ma-
riana Gomes (2ª Vara) e Sandra Paula 
Rangel de Lima (Ilhéus). Parabéns!!!

A desembargadora federal baiana Neuza 
Alves assumiu a Vice-Presidência do TRF da 
1ª Região em cerimônia na última sexta-feira 
ao lado dos desembargadores federais Cândi-
do Ribeiro, no  cargo de presidente, e Carlos 
Moreira Alves, no cargo de corregedor. Leia a 
entrevista concedida ao JFH pela nova vice-
-presidente da Corte após sua posse.

Justiça Federal Hoje – Fale-nos da sua sur-
presa  ao ser eleita vice-presidente do TRF1.

Desembargadora federal Neuza Alves – 
Como sabemos, os cargos mais disputados 
em um tribunal são os de presidente e cor-
regedor, por serem os de maior influência e 
nos quais os ocupantes podem tomar deci-
sões mais significativas. Há também a regra 
segundo a qual o desembargador só pode 
exercer dois cargos na mesa diretora e quem 
exerce o cargo de vice-presidente praticamen-
te está abrindo mão de, futuramente, ser elei-
to presidente ou corregedor.

Eu não tinha qualquer expectativa de ser 
candidata a um cargo na Mesa Diretora, mas 
aqueles colegas melhor posicionados na lista 
de antiguidade não se interessaram cada um 
por suas próprias razões. Quando a indicação 
recaiu em mim, fui tomada de surpresa, pois 
eu já estava com a minha vida toda plane-
jada para voltar para a Bahia em dezembro, 
com minha carreira coroada de êxito; é que 
fiz uma gestão na Coordenação dos JEFs 
aplaudida por todos, agregando uma equi-
pe maravilhosa que se atirou ao trabalho de 
uma forma definitiva, e conseguimos sucesso 
expressivo, total. Eu havia concluído que já 
cumprira minha missão e que já estava na 
hora de voltar para casa após 42 anos de tra-
balho reconhecido documentalmente, fora o 
que não ficou registrado.

Então, ao ser indagada pelo presidente 
sobre minha posição a respeito da indicação, 
respondi que aceitava colocar meu nome à 
disposição do meu tribunal para, se fosse o 
caso, ser indicada para exercer a Vice-Presi-
dência. Sobreveio a votação aprovando meu 
nome por unanimidade. Após a sessão, ouvi 
muitos elogios à minha postura. Foi um estí-
mulo para continuar por mais dois anos tra-
balhando como magistrada.

JFH – Algumas pessoas não sabem, mas 
o que faz o vice?

Neuza Alves – Além do que está no regi-
mento, a exemplo de tarefas como substituir 
o presidente nos seus impedimentos e afas-
tamentos legais, representar o tribunal em 
solenidades quando o presidente não puder 
comparecer, entendo que o profissional que 
ocupar a Vice-Presidência pode dar vida e cor 
ao exercício do seu múnus, sem ultrapassar 
os limites impostos pelo regimento e pela pró-
pria liturgia do cargo.

É nessa perspectiva que me coloco à dis-
posição da Presidência, não apenas do pre-
sidente, para aquilo que for convocada. Não 
posso, por conta própria, sair dos limites do 
meu cargo para organizar ou opinar onde não 
couber. Sou muito proativa, mas apenas quan-
do estou munida da competência regimental. 

O presidente analisa pedidos de admis-
sibilidade de recursos especiais e extraor-
dinários e delega parte dessa tarefa para à 
Vice-Presidência. Temos quatro sessões que 
se subdividem em oito turmas. Dessas quatro 
sessões, apesar de não ser regimentalmen-
te obrigada, a Vice-Presidência se coloca à 
disposição da Presidência para auxiliar nessa 

tarefa de examinar a admissibilidade desses 
recursos. 

Tenho vontade de dizer para o presidente 
que posso auxiliar na ouvidoria,  ser um elo 
para estabelecer uma melhor comunicação 
entre a Presidência e os demais desembar-
gadores, os juízes federais substitutos e titu-
lares, a COJEF, as Turmas Recursais. Enfim, 
auxiliar onde for necessário, e, se for o caso, 
graças à experiência que adquiri nesses últi-
mos anos, em todo e qualquer setor de ativi-
dade do nosso tribunal.

 JFH – O seu período da COJEF está ter-
minando e foi uma gestão muito elogiada por 
todos. Fale um pouco desse trabalho.

 Neuza Alves – Ainda fico na COJEF al-
guns dias de maio até que o presidente sub-
meta à homologação do Conselho de Admi-
nistração o nome que vai indicar para ser o 
novo coordenador. Depois, marcaremos a 
posse e eu vou passar o comando da COJEF 
ao próximo colega.

 Eu investi muito na preservação da me-
mória dos JEFs, que estava muito prejudica-
da porque era alocada em diversos segmentos 
das 14 Seções Judiciárias ao TRF1.  Nossa 
equipe convocou todos os que participaram 
da criação e implantação dos JEFs, do seu 
crescimento e amadurecimento, para que 
dessem seu testemunho reativando aquela 
memória adormecida. Tudo está documenta-
do, filmado, fotografado e colocado no livro 
“Olhares do JEF” que é uma produção linda, 
riquíssima, repleta de links que remetem a 
legislação, a história, a entrevistas, a depoi-
mentos de servidores e juízes, advogados e 
partes, momentos históricos do JEF, aconteci-
mentos. Tudo que se puder imaginar! Os ser-
vidores da 15ª Vara, o primeiro JEF da Bahia, 
sob o comando do Dr. Itagiba Catta Preta, 
deram depoimentos emocionantes. Está tudo 
lá e muito mais. Procuramos preservar toda 
essa parte emocional juntamente com a parte 
histórica. Tenho impressão de que consegui.

 JFH – Muitos não sabem, mas a senhora 
tem tido alguns problemas crônicos de saú-
de. Como está lidando com isso?

 Neuza Alves – Tenho problemas físicos 
hereditários de artrose. Tenho muitas crises 
de dor na coluna, nos joelhos, no fêmur e do-
res musculares. Há mais de dez anos venho 
tentando minorar esses sintomas. A maioria 

das pessoas não sabe como encontro forças 
para minimizar todos esses problemas, essas 
circunstâncias. Eu tenho uma visão muito po-
sitiva do meu trabalho, da minha condição de 
vida, do meu progresso pessoal, profissional 
e, acima de tudo, espiritual. Considero-me 
uma pessoa muito espiritualizada, carinhosa, 
tento compreender os problemas de todos... 
Claro que não sou infalível, aqui e ali eu clau-
dico, mas mesmo quando claudico, me arre-
pendo e peço desculpas.

 Eu me emociono muito com a resposta 
que obtenho das pessoas com quem me rela-
ciono, como as decorrentes das homenagens 
que me fazem o Coral da Justiça Federal da 
Bahia. A cada apresentação do Grupo Can-
tarolando, os servidores se superam e eu me 
sinto honrada em ser a madrinha desse grupo 
tão lindo. É possível então concluir: a ener-
gia que me impele a prosseguir sempre, para 
frente e para o alto, vem da minha religiosi-
dade e do respeito que conquistei, do carinho 
que me devotam.

 JFH – Nesses dois anos na COJEF a se-
nhora conheceu muito melhor a 1ª Região. 
A senhora não acha muito pesada a admi-
nistração do tribunal para o tamanho da 
superfície territorial atingida? O TRF1 não é 
grande demais? Não seria importante haver 
algum tipo de divisão?

 Neuza Alves – Continuo pensando do 
mesmo modo como me expressei anterior-
mente ao JFH. Cada vez mais me convenço 
que a divisão da 1ª Região redistribuindo os 
Estados e reagrupando-os em novas regiões, 
serve ao propósito maior de não deixá-lo tão 
pesado. Cada grupo de Estados estaria reunido 
preservando melhor suas condições especiais, 
suas características intrínsecas e, desse modo, 
creio que não haveria propriamente uma di-
visão do tribunal, mas uma multiplicação de 
bons resultados. Melhoraria a prestação juris-
dicional; aproximaria o jurisdicionado dos seus 
órgãos de cúpula; possibilitaria melhorias para 
a atuação dos advogados na defesa de seus 
constituintes, minorando despesas com deslo-
camentos que hoje são feitos a Brasília para 
resolver problemas de processamento dos re-
cursos; as partes ficariam melhor assistidas 
pelos profissionais que escolheram e aproxi-
maria os juízes do seu tribunal. 

 Penso que o sucesso maior do TRF da 
4ª Região é aquele diálogo frequente entre 
os membros do tribunal e entre o tribunal e 
seus juízes. Isso significa encurtar distâncias, 
estabelecer conversação, trocar experiências 
e não somente estar perto para “apagar in-
cêndios”, mas impedir que eles tomem  vulto. 
É gerir a coisa pública com melhor e maior 
conhecimento de causa. Tudo isso gera efici-
ência e efetividade às decisões administrati-
vas e judiciais.

 JFH – A senhora atribui a resistência a 
essa divisão ao receio de perda de poder por 
integrantes das cúpulas do Judiciário?

 Neuza Alves – Antes achava que as re-
sistências se deviam a esse medo de perda 
de parcela do poder, mas amadureci essa vi-
são e penso que a questão não se resume a 
essa constatação. Há pessoas que, na verda-
de, consideram o gasto volumoso de dinheiro 
com essa ampliação do número de tribunais. 
São pessoas que não conseguem diferenciar 
despesa e investimento. 

 Caso estivéssemos em situação mais 
satisfatória em relação à agilidade de julga-

mentos, eu também poderia dizer: para que 
gastar esse dinheiro? Mas não estamos em 
situação confortável. Há tribunais que preci-
sam muito mais de atenção e investimento do 
que outros... Talvez seja necessário implan-
tar os novos tribunais de forma escalonada, 
mas olhando inicialmente para a 1ª Região 
que necessita de redimensionamento, de um 
olhar mais compreensivo diante das nossas 
dificuldades de locomoção, transporte, comu-
nicação, diversidade de matérias analisadas, 
as atitudes na direção da melhoria deveriam 
ser imediatas. Corajosas. Valentes.

Enquanto na 4ª Região eles “apertam 
apenas um botão” e realizam uma videocon-
ferência em tempo real, na 1ª Região temos 
localidades que não possuem sequer comu-
nicação por fibra ótica;  onde os dados são 
transmitidos via satélite e tem horas em  que 
os serviços são interrompidos...É um trata-
mento desigual que se faz, se compararmos 
o TRF1 com os demais que têm situação dia-
metralmente oposta à nossa realidade.

 JFH – O que a senhora pensa a respeito 
do debate em torno da exibição de símbolos 
religiosos nos tribunais?

 Neuza Alves – Sou favorável porque a 
presença de símbolos não deve agredir nin-
guém. Como a maioria da população é de re-
ligião católica, se os símbolos representam a 
crença da maioria, e assim é na democracia, 
sua utilização é legítima.

 JFH – Se Deus é o titular, quem seria 
o  vice?

 Neuza Alves – Penso que a divindade não 
tem parâmetros dentro da humanidade! Nós 
podemos ter anjos, santos, gurus, pessoas ilu-
minadas, seres humanos maravilhosos, mas 
para ser o vice de Deus, teria que ser alguém 
igual a Ele. No plano superior não temos nin-
guém que se iguale a Deus. Nem teremos...

 JFH – Fale um pouco da sua emoção após 
a posse. A senhora é muito querida. Muitos 
amigos foram a Brasília para prestigiá-la?

 Neuza Alves – Sim! Foi um acontecimen-
to memorável! Eu me senti por demais feliz 
e emocionada. Minha família veio em peso, 
os amigos vieram na sua maioria, colegas do 
tempo de faculdade de Direito da UFBA, fi-
lhos de colegas de trabalho de tempos idos, 
representantes da iniciativa privada onde tra-
balhei antes da magistratura, servidores da 
Seção Judiciária da Bahia, representantes 
da OAB/BA e do Conselho Federal da OAB, o 
governador da Bahia, secretários de Estado, 
desembargadores do TJ e do TRT baianos, 
ministros do Judiciário, todos vieram me cum-
primentar com alegria. Houve um momento 
no qual fechei os olhos e imaginei a figura de 
minha mãe sorrindo, contemplativa, sabore-
ando essa vitória que não é apenas minha ou 
dela, mas de todos nós que somos do bem, 
das mulheres, dos negros, dos humildes, dos 
nordestinos, dos que respeitam e lutam pela 
preservação do bem comum, na defesa da 
coisa pública, da paz e da JUSTIÇA!
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