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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Luciano Beckerath Peixoto da 
Silva (15ª Vara), George Dorea Santos 
Silva (Eunápolis), Gláucio Aouad Ba-
daró  (Itabuna), Flávia da Silva Costa 
(2ª Vara), Jeane Queiroz Barreto (Bar-
reiras) e Albertina de Jesus (Delta).

Amanhã: Deusdedith Almeida do Car-
mo (NUCJU), Jeffrey Diego Silva Araujo 
(22ª Vara) e José Silva Santos (Delta).

Parabéns!!!

Subseção Judiciária de Alagoinhas 
já funciona em novas instalações

Desde ontem, 22/04, os integrantes do 
quadro da Justiça Federal de Alagoinhas 
estão trabalhando em instalações mais 
confortáveis e condignas. 

A nova sede foi inaugurada pelo pre-
sidente do TRF 1, desembargador federal 
Mário César Ribeiro, na última sexta-feira, 
dia 19/04, véspera do primeiro aniversário 
de instalação da Subseção. 

Instalada no dia 20 de abril de 2012, e 
com um acervo de cerca de 4 mil proces-
sos em tramitação, a nova estrutura física 
da subseção vai possibilitar melhor atendi-
mento à população.

Para o presidente Mário César Ribeiro, 
as novas instalações irão melhorar sen-
sivelmente as condições de trabalho de 
todos que ali atuam. “Esperamos que es-
tas novas instalações sejam o pouco que 
faltava para a completa alegria de todos, 
afastando o desconforto enfrentado, no 
aguardo da conclusão das obras”, afirmou. 
“O grande alcance social do empreendi-
mento justifica seu custo, bem como o es-
forço despendido para torná-lo realidade, 
pois tendo a subseção judiciária espaço 
adequado para o eficiente desempenho 
das tarefas a ela cometidas, o resultado 
seguramente reverterá em benefício da 
coletividade”.

Para deixar o imóvel em condições de 
receber a Justiça Federal, o prédio passou 

por uma profunda reforma em toda a estru-
tura, sendo dotado, inclusive, de elevadores 
para atendimento aos jurisdicionados dos 
Juizados Especiais Federais, composto, em 
sua maioria, de pessoas idosas em busca 
de benefícios previdenciários.

Mário César Ribeiro ressaltou também a 
importância das parcerias e do trabalho em 
equipe para a concretização das obras. “A 
reforma deste prédio é a expressão dessa 
união, fruto da integração de esforços do 
TRF, da Seção Judiciária e da Subseção 
Judiciária, que permitiu estarmos aqui, 
participando deste momento de tanto re-
levo para aqueles que exercem seu labor 
na Vara Única”, comemorou.

O diretor do Foro, juiz federal Ávio No-
vaes, também demonstrou sua satisfação 
em estruturar mais uma unidade da Jus-
tiça Federal no estado. Para ele, o feito é 
bastante significativo para o jurisdicionado. 
“Tem grande importância para a popula-
ção desse município e da jurisdição que 
ele cobre, pois ela receberá um tratamen-
to conforme aquele que a Justiça Federal 
brasileira dá também nos centros, como 
em Salvador, em Brasília e nas outras ca-
pitais da Primeira Região”, explicou o dire-
tor do foro.

Ele destacou ainda a relevância da inte-
riorização da Justiça Federal que, em suas 
palavras, “vai levando hoje tudo de melhor 
que tem nas capitais em benefício da po-
pulação brasileira”.

A satisfação com as novas instalações 
da subseccional estava evidente, tam-
bém, nas palavras do juiz federal diretor 
da Subseção de Alagoinhas, Cristiano 
Miranda de Santana, que comemorou 
agradecendo a todos que contribuíram 
para concretizar esse sonho. "Felizmen-
te chegou a hora tão sonhada de poder-
mos inaugurar a nova sede da Subseção 
Judiciária de Alagoinhas hoje, véspera 
de seu primeiro aniversário, data em 
que também se homenageia os índios, 
proprietários originários desta terra, e o 

exército brasileiro que, ao vencer nesta 
data a primeira batalha de Guararapes, 
encarna na história o seu dia de come-
moração”, falou o magistrado.

Ele lembrou das dificuldades vivencia-
das por toda sua equipe desde a instala-
ção da Subseção Judiciária, mas conside-
rou positivo o saldo desse primeiro ano de 
trabalhos. “Dos desafios, extraímos um 
profícuo aprendizado, acentuamos a so-
lidariedade, reforçamos a resignação e a 
confiança, tanto assim que 3.355 ações 
foram julgadas, 1.728 audiências foram 
realizadas e os processos conclusos mais 
antigos que aguardam julgamento foram 
ao gabinete há uma semana.” E arrema-
tou: “Foi o melhor que poderíamos realizar 
diante das condições que nos foram ofere-
cidas pelo estado”.

Dr. Cristiano Miranda acredita que me-
lhores instalações virão acompanhadas 
de uma melhor prestação jurisdicional. 
“Doravante uma nova realidade se apre-
senta e o entusiasmo se renova. A nova 
casa da Justiça Federal de Alagoinhas 
nos permitirá por certo melhor servir à 
comunidade de Alagoinhas e da região; 
melhor servir ao jurisdicionado dos 29 
municípios que compõem a nossa com-
petência territorial.”

O prefeito de Alagoinhas, Paulo Cézar 
Simões, também comemorou a nova sede 
da subseção judiciária e falou das mudan-
ças trazidas pela Justiça Federal desde sua 
instalação na cidade. “Há um ano que o 
cidadão da nossa região não precisa mais 
se deslocar até a capital para ter seus di-
reitos assegurados. Houve um avanço em 
diversos setores e os resultados alcança-
dos até o momento têm feito um diferen-
cial na vida de cada um do cidadãos”.

A solenidade foi prestigiada pela de-
sembargadora federal Neuza Alves, que 
compôs a mesa de honra ao lado do di-
retor do Foro, juiz federal Ávio Novaes; do 
prefeito municipal, Paulo Cézar Simões; 
do presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Mendes dos Santos; do diretor da Subse-
ção de Alagoinhas, juiz federal Cristiano 
Miranda de Santana; da representante do 
Ministério Público Estadual, promotora de 
justiça Tereza Josilda Freire de Carvalho; e 
do procurador-chefe da Procuradoria Espe-
cializada do INSS em Salvador, Pedro de 
Alcântara Souza Lacerda.

Estiveram presentes, os juízes federais 
César Cintra, Saulo Casali, Carlos D'Ávila, 
Olívia Mérlin, Mei Lin Bandeira e Ana Ca-
rolina Fernandes, o diretor-geral do TRF 1, 
Roberto Elias Cavalcante, o secretário-ge-
ral, Paulo Cardoso de Oliveira, o diretor da 
SECAD, Sidinei José de Souza, e a diretora 
de Secretaria da Subseção de Alagoinhas, 
Sandra Barros, além dos servidores da Jus-
tiça Federal e convidados.

Fonte: ASCOM-TRF1

SINDJUFE lEvA REIvINDICAçõES 
AO pRESIDENTE DO TRF1

Os servidores Lourival Matos e De-
nise Carneiro, diretores do SINDJUFE, 
também estiveram na solenidade de 
inauguração da nova sede da Subseção 
de Alagoinhas.

Em virtude da interferência do diretor 
do Foro, juiz federal Ávio Novaes, os dois 
servidores conseguiram entregar ao pre-
sidente do TRF da 1ª Região, desembar-
gador federal Mário César Ribeiro, um 
documento contendo as principais quei-
xas em relação às condições de trabalho 
da Subseção de Alagoinhas.

Acompanhou o documento um laudo 
pericial sobre a antiga sede da Subseção e 
boletins da ASSERJUF e SINDJUFE con-
tendo várias fotos e histórico dos fatos. 

Os drigentes do SINDJUFE falaram do 
sentimento comum a todos os servidores 
de serem “servidores de 2ª classe” por não 
estarem lotados em Brasília e, por essa ra-
zão, o tribunal não lhes dá atenção.

Também foi cobrada a realização dos 
exames periódicos dos servidores, pedido 
feito pela Seccional ao Tribunal e que foi 
indeferido. Segundo Denise Carneiro, tal 
recusa causou estranheza a todos, já que 
os exames são exigidos por lei. O presi-
dente afirmou que irá verificar a decisão.

Foi discutido também a necessidade 
de redução da jornada de trabalho com 
a implantação do processo judicial ele-
trônico, uma realidade nos JEFs e que 
em breve passará a ser de todos os ser-
vidores. Segundo o SINDJUFE, estudos 
comprovaram o aumento exponencial 
no adoecimento dos servidores após a 
vrtualização dos serviços. Segundo o 
presidente, tal redução de jornada só é 
possível com previsão legal, ao que os 
servidores responderam que tal inicia-
tiva deve constar de projeto oriundo do 
próprio Poder Judiciário.

Também foi discutida a composição 
do Conselho do Pro Social, que impe-
de que servidores de fora de Brasília 
o integrem. O SINDJUFE argumentou 
que a proximidade geográfica, hoje em 
dia, não mais se justifica em razão dos 
sistemas modernos de comunicação. O 
presidente, entretanto, não aceitou os 
argumentos neste quesito.

Desembargador federal Mário César Ribeiro; desembargadora federal Neuza Alves; diretor do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia, juiz federal Ávio Novaes e juiz federal da Subseção de Alagoinhas, 
Cristiano Miranda, ao descerrar fita inaugural da nova sede da Subseção de Alagoinhas.
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