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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Conhecendo as Subseções - Jequié

A Vara Única da Subseção Judiciária de 
Jequié, com jurisdição sobre 44 municípios, 
foi instalada no dia 25 de janeiro de 2006, 
em solenidade conduzida pelo então presi-
dente do TRF1 Aloísio Palmeira, pela então 
diretora do Foro, a juíza federal aposentada 
Mônica Aguiar, e pelo coordenador daquela 
Subseção, juiz federal Carlos Eduardo Castro 
Martins, atualmente relator da 2ª Turma Re-
cursal da Seccional do Distrito Federal.

A titular da Subseção desde 2014 é a juí-
za federal Karine Costa Carlos Rhem da Silva. 
Natural de Aracaju, ex-delegada da polícia 
civil e ex-defensora pública da União, sua pri-
meira lotação como juiza federal substituta foi 
na Subseção de Ilhéus, onde permaneceu por 
oito anos até a titularização em Jequié.

Um dos orgulhos dos servidores e dos 
magistrados da Subseção é sua sede, para 
onde a vara única foi transferida há cerca 
de dois anos. O prédio tem 2,8 mil m², com 
um térreo e dois pavimentos superiores. No 
andar térreo ficam a sala de atermação e de 
atendimento ao público, a sala de perícia 
médica, os sanitários, as salas de audiência 
e o arquivo definitivo. Há também a copa e o 
vestiário dos terceirizados, almoxarifado, ga-
ragem, jardim, salas de CPD, de réu preso, 
de primeiros socorros, foyer, auditório, depó-
sito, além de sanitários. 

No primeiro pavimento encontra-se a 
Distribuição e a Secretaria do JEF, com sa-
nitários para servidores e para o público. No 
segundo andar estão a Secretaria da Vara 
Cível e Criminal, salas de apoio, gabinetes 
dos magistrados, sala de bens apreendidos, 
sanitários, copa e arquivo provisório. 

Unanimemente considerada como a me-
lhor estrutura de subseccional da Bahia, o 
equipamento foi fundamental para a me-
lhoria das condições de trabalho e auxiliou 
muito nos excelentes desempenhos dos ser-
vidores, a quem a juíza titular elogia pela 
dedicação e pelo comprometimento.

“Ter uma boa equipe é fundamental 
para o bom trabalho já que nosso volume 
de processos é muito grande. Quase dez mil 
processos tramitam na Subseção e todos os 
nossos esforços são no sentido de reduzir 
esse acervo”, afirma a magistrada.

O maior volume de processos são os do 
JEF, lides em que os autores frequentemente 
precisam de uma resposta rápida da Justiça 
pois tratam de benefícios previdenciários. 
Tramitam também, segundo a juíza, muitos 
casos de improbidade administrativa que 
envolvem gestores que desviaram dinheiro 
público e trouxeram prejuízos à comunidade.

A magistrada lembra que o CNJ definiu 
uma meta de julgamentos de processos de 
improbidade administrativa. Nesses casos, a 

Magistrados e parte dos servidores da Subseção de Jequié

juíza federal registra que são processos em 
que, frequentemente, há vários réus e não é 
incomum haver demora na sua tramitação 
devido a dificuldades na localização dos réus 
para citação, o que não depende dos esfor-
ços dos servidores ou dos juízes.

A Subseção de Jequié, assim como ou-
tras unidades do interior e de Salvador, tem 
preocupação com a sustentabilidade. A ma-
gistrada incentiva o uso racional do papel, 
com impressões em frente e verso, além 
do aproveitamento máximo de luz natural, 
no que o prédio-sede favorece bastante. Lá 
também é generealizado o uso de canecas 
e garrafinhas individuais para beber água e 
os copos descaráveis são usados no mínimo. 

Sendo Jequié uma cidade reconhecida-
mente de altas temperaturas durante todo o 
ano, o uso do ar condicionado é fundamen-
tal. Mas a Subseção atendeu à determinação 
de redução do seu uso e os aparelhos são 
desligados em praticamente todo o prédio às 
18h, exceto na área de atendimento. Servi-
dores que precisam trabalhar depois desse 
horário, o fazem naquele ambiente, o único 
que permanece refrigerado. 

A juíza Karine Carlos registra seu elogio ao 
excelente trabalho desenvolvido pela diretora 
de Secretaria Maria de Fátima Pinto Magno 
Martins, a quem considera como seu braço 
direito, registrando que a servidora consegue 
cobrar as tarefas de todos sem deixar de ser 
uma pessoa muito querida. Em nome dela, a 
magistrada elogio toda a equipe da vara.

“A Subseção de Jequié, 
mesmo tendo permanecido 
por quase seis anos sem juiz 
substituto, sempre se mante-
ve entre as quatro mais pro-
dutivas  da Bahia e o trabalho 
fluía bastante bem. Com a 
chegada do juiz federal subs-
tituto Jorge Souza Peixoto, 
temos certeza de que estare-
mos ainda melhor”, afirma a 
titular da vara.

O juiz federal substituto Jorge Souza 
Peixoto tem 31 anos e foi analista judici-
ário lotado na própria Subseção de Jequié. 
Após ter sido aprovado no concurso de ma-
gistrado da 1ª Região, trabalhou como juiz 
federal substituto na Subseção de Barreiras 
durante um ano e meio, tendo em seguida 
optado pela Vara de Jequié.

Diz o juiz: “Eu já havia trabalhado na 
Subseção, por dois anos, entre 2012 e 2014 
e já conhecia a maior parte da atual equi-
pe. Foi uma ótima experiência e destaco o 
empenho e harmonia que aqui temos, bem 
como o comprometimento generalizado com 
a qualidade da prestação jurisdicional”.

E complementa: “A certeza da qualida-
de do trabalho foi muito importante para 
que eu optasse por retornar à Subseção. 
A sensação de que a minha atuação pro-
fissional repercute na realidade social e 
que o trabalho produz efeitos concretos é 
muito estimulante. O volume de processos 
é desafiador, mas confio que a equipe é 
capaz de suprir a demanda. Ademais, sou 
natural de Jequié, de modo que o vínculo 
com a cidade confere ainda mais estímulo 
para atuar aqui”.

Ele afirma que não tinha dúvidas de 
que a equipe com quem já havia trabalha-
do como servidor iria entender que apesar 
de ser a mesma pessoa, vinha imbuído de 
uma nova responsabilidade, com necessa-
riamente uma nova postura por conta do 
cargo. “Desde o primeiro dia o acolhimento 
foi muito bom. Continuamos trabalhando 
em equipe o convívio pretérito é fator de 
incremento no desempenho. Estou muito 
contente”,  garante o juiz.

A diretora de Secretaria Maria de Fátima 
Martins é servidora da Subseção desde sua 
instalação em 2006, mas responde pela Di-
reção da Secretaria desde 2010, em substi-
tuição à primeira diretora daquela Subseção, 
a servidora Márcia Magalhães, hoje lotada 
no NUCOI, e que foi responsável por condu-
zir magistralmente a Secretaria da Subseção.

Para a diretora de Secretaria, o fato de a 
Subseção ter vara única, dificulta um pouco 
mais o trabalho, diferentemente do que ocor-
re nas subseções que têm mais varas, com 
maior troca de experiências entre diretores. 
Maria de Fátima saúda a tecnologia que faci-
litou o trabalho já que os grupos de diretores, 
via whatapp, se auxiliam mutuamente. 

“Acabamos de sair de uma inspeção 
onde diagnosticamos que o maior problema 
se deve ao fato de a procuradoria federal 
ter fechado no interior. A representação ju-
dicial do INSS, réu na maior parte dos pro-
cessos do JEF, foi centralizada em Salvador, 
o que gera maior atraso na tramitação dos 
feitos. Outro problema é o link de internet 
para o interior, mas o TRF1 está resolvendo 
isto” declara a diretora de Secretaria.

Ela completa: “Nossa quantidade de 
processos é muito grande. São mais de 9 
mil em tramitação ajustada e mais de 300 
novas ações por mês, mas essa, infelizmen-
te, é a realidade das subseções. A gente se 
esforça ao máximo para dar o melhor aten-
dimento possível para o jurisdicionado”.

Maria de Fátima faz questão de ratificar 
a opinião dos dois juízes da vara e considera 
a equipe e o ambiente de trabalho excelen-
tes, registrando elogios a todos os colegas 
nominalmente: os oficiais de justiça Antô-
nio Carlos Matos, Isac Mercês, Valdilene do 
Nascimento e André Ferreira; os analistas 
Kellen Okamoto, Patrícia Brito, Jorge Cam-
podonio, Daniel Novaes, Ana Paula Meira, 
Iris Conceição; os técnicos Alberto Santana, 
Brás Porto, Denise de Oliveira, Fernando 
Horota, Dirceu Lélis, Jamille Gonçalves, La-
rissa Menses, Leonardo Pinto, Luciano de 
Jesus, Tiago Santos e Jadson Fernandes; os 
funcionários requisitados Fernanda Elias, 
Keila Brito e Leandro Andrade; e o agente 
de segurança Rozânio Gomes.

Mensagem - “Sou servidora da Subse-
çlão de Jequié desde a sua instalação e 
posso afirmar que, apesar do calor intenso 
dessa “Cidade Sol”, também há muito calor 
(humano) aqui dentro. Problemas? Temos, 
é claro! Sistema que trava, lentidão, volu-
me de serviço, falta de computadores, mas, 
ainda assim, o saldo é positivo. O ambiente 
de trabalho, social e físico, principalmente 
agora na sede própria, é muito agradável”  
Íris Conceição da Silva-Analista Judiciário. 

Aniversariantes
Hoje: Michel Freitas de Souza (8ª 
Vara), Glaucione Japiassu (Itabuna), 
Adriana Silva Rivas (9ª Vara), Kênia 
Iara Carvalho e Nelton Menezes (ambos 
de Barreiras). Amanhã: Gildson Santos 
(Itabuna), Marluce Borges (Paulo Afon-
so), Carlos Medrado (5ª Vara) e Valmi-
ra Dorea (23ª Vara). Domingo: Johnson 
Tanimoto (Teixeira de Freitas), Leonar-
do Sousa (NUTEC), Vanessa Bantim 
(Feira de Santana), Wendell Tolenti-
no (NUCJU), Emanoel Barros (Irecê) e 
Marcio Menezes (21ª Vara). Segunda-
-feira: Pompeu de Sousa Brasil, juiz 
federal da 3ª Vara, Rodrigo Souza (4ª 
Vara), Vanessa Santos (Feira de Santa-
na), Isabela Santos (14ª Vara), Pedro 
Américo Andrade (NUCJU) e Rita Au-
xiliadora Cardoso (DIREF). Parabéns!


