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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Conhecendo as Subseções - Teixeira de Freitas

Aniversariantes
Hoje:  João Victor da Silva dos Santos (4ª Vara), Joseane Carla Oliveira Santos (NU-
CJU), Dayse Santiago da Silva Cardoso (Campo Formoso), Ricardo Rodrigues Sá e 
Vinicius Gama Costa (ambos do NUASG). Amanhã: Lara Pinheiro de Medeiros Netto 
(Turma Recursal), Cássia Ribeiro da Silva Baqueiro (NUCJU) e Kabir Vidal Pimenta da 
Silva (Vitória da Conquista). Parabéns!

A Vara Única da Subseção Judiciária 
de Teixeira de Freitas foi  inaugurada no 
dia 16 de dezembro de 2011, passando 
a ser a 13ª do interior e a 37ª Vara do 
Estado da Bahia. A inauguração finalizou 
o calendário de instalações de novas varas 
federais definido pelo TRF da 1ª Região 
para 2011. A Subseção tem jurisdição so-
bre 12 municípios do extremo sul baiano, 
atendendo a uma população de mais de 
400 mil habitantes.

A solenidade de inauguração foi con-
duzida pelo então presidente do TRF da 
1ª Região, desembargador federal Olindo 
Menezes, e contou com a presença da di-
retora do Foro na época, a juíza federal 
Cynthia de Araújo Lima Lopes, do juiz fe-
deral Carlos Alberto Gomes da Silva, então 
titular da Subseção, e de diversas autori-
dades.

Desde dezembro de 2014, em razão 
de sua promoção, o juiz federal Guilher-
me Bacelar Patrício de Assis é o titular da 
Subseção Judiciária. O magistrado foi juiz 
federal substituto da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Divinópolis/MG e da 11ª e 
25ª Varas da Seção Judiciária de Minas 
Gerais. Antes de ingressar na magistratu-
ra, exerceu os cargos de procurador fede-
ral e de procurador da Fazenda Nacional, 
entre 2008 e 2011. É mestre em Direi-
to pela UFMG, onde atualmente cursa o 
doutorado, desenvolvendo suas pesquisas 
principalmente no campo do Direito Pro-
cessual Civil.  

Segundo o juiz federal, a estrutura fí-
sica da Subseção é bastante razoável, so-
bretudo ao se levar em conta estar situada 
em uma cidade do interior baiano com 
claras limitações de infraestrutura. 

Para ele, os problemas enfrentados são 
comuns a outras subseções, como a insta-
bilidade dos sistemas. “Às vezes ficamos 
muitas horas, ou mesmo um ou mais dias 
inteiros, sem internet e sem o TRF1Doc, 
dentre outros problemas técnicos relacio-
nados aos sistemas informatizados. Diria 
que esse é ainda o nosso ponto fraco, que 
prejudica o trabalho”.

Para ele, os servidores são muito bons 
e bastante comprometidos com o traba-
lho. A vara possui cerca de 9.500 pro-

cessos na tramitação ajustada e tem uma 
demanda alta. “Estamos conseguindo nos 
manter estáveis. Em algumas classes pro-
cessuais conseguimos diminuir o acervo”.

O magistrado lembra ainda que, pela 
primeira vez desde que foi inaugurada, a 
Subseção conta com a presença de um 
juiz federal substituto. No dia 9 de maio, 
o Dr. Felipo Lívio Lemos Luz passou a re-
forçar a equipe, o que seguramente  con-
tribuirá para conferir maior efetividade e 
celeridade na prestação jurisdicional, con-
forme afirmou o Dr. Guilherme Bacelar.

A inclusão da Vara de Teixeira de Frei-
tas no PJe para todas as classes cíveis é 
extremamente positiva na opinião do juiz 
titular. “Apesar de considerar que o PJe 
ainda precisa de aperfeiçoamentos, o que 
se fará ao longo do tempo, creio que sua 
expansão se trata de um caminho sem vol-
ta. O TRF1 deve continuar priorizando sua 
ampliação, expandindo-o, com a brevida-
de possível, para todas as demais classes 
processuais que ainda não estão nessa 
plataforma virtual.”

Na visão do magistrado, o PJe facilita 
muito a prática de atos processuais, como 
citações e intimações. “Às vezes, temos 
até três entes públicos funcionando no 
processo e Teixeira de Freitas tem uma di-
ficuldade adicional porque, com exceção 
do MPF, todos os demais órgãos públicos 
federais ficam em outras cidades, como 
Ilhéus, Porto Seguro e Salvador, de modo 
que os processos precisam ser remetidos 
fisicamente, por malote ou por carro. Além 
disso, não é possível fazer a intimação 

pessoal, com carga dos autos, 
a mais de um ente público ao 
mesmo tempo, o que retar-
da o trâmite dos feitos. Com 
o processo eletrônico, essas 
intimações serão muito agili-
zadas”.

Segundo o juiz, as ações 
de improbidade administrati-
va e de reintegração de posse 
representam os maiores desa-
fios. “Aqui em Teixeira de Frei-
tas temos de tudo: processos 
que envolvem índios, quilom-
bolas, assentados da reforma 
agrária. Há muitos conflitos 
fundiários. Temos dezenas de 
processos de reintegração de 
posse, a grande maioria rela-
cionados a indígenas e qui-
lombolas, outros tantos envol-

vendo o MST. Várias dessas ações têm a 
dificuldade de ter como partes muitos en-
tes públicos. Além disso, é difícil intimar 
os índios, porque o polo passivo é multitu-
dinário”, ressalta o magistrado.

E continua: “Às vezes, centenas de 
pessoas invadem terrenos e as lideranças 
se alternam na sua ocupação. Processu-
almente, a citação e a intimação dos en-
volvidos é difícil. Ademais, uma operação 
para cumprir um mandado de reintegra-
ção, a depender do número de ocupantes, 
é algo extremamente complexo, envolven-
do a Polícia Federal e a Polícia Militar do 
Estado da Bahia (CAEMA), além dos ofi-
ciais de Justiça. Na minha opinião, como 
regra geral, os processos envolvendo con-
flitos fundiários são os mais sensíveis e 
mais difíceis de solucionar, seguidos das 
ações de improbidade administrativa”. 

O juiz considera imprescindível a cria-
ção do TRF da 7ª Região, com sede em 
Belo Horizonte, e do TRF da 8ª Região, 
com sede em Salvador e jurisdição na 
Bahia e em Sergipe, como forma de des-
congestionar o TRF da 1ª Região, confe-
rindo maior rapidez na prestação jurisdi-
cional. 

“Logo após a emenda constitucio-
nal que criou os novos Tribunais ter sido 
aprovada, o então presidente do STF, mo-
nocraticamente, suspendeu, por decisão 
liminar, seus efeitos. Não vislumbro a in-
tenção do Supremo de julgar a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no curto prazo, 
mormente por conta das crises econômica 
e política vivenciadas pelo Brasil na atual 
quadra. Não considero que haja qualquer 
vício na emenda de criação dos tribunais, 
mas creio que ainda teremos que aguardar 
alguns anos para que o Supremo decida 
levar o caso a julgamento e reconheça a 
sua constitucionalidade”, espera o juiz.

Christiano de Paula Assis é o diretor 
de Secretaria da Subseção de Teixeira de 
Freitas desde 18/02/2015. Oriundo da 
Seção de Minas Gerais, ele acompanhou 
o juiz federal Guilherme Bacelar Patrício 
Assis quando o magistrado se titularizou 
na subseção baiana.

Christiano também já foi  servidor do 
TRF da 3ª Região, atuando em gabinete 
de desembargador federal em São Paulo. 
Para ele a experiência como diretor de Se-
cretaria foi um desafio, uma vez que suas 
atividades anteriores sempre foram em 
gabinetes. 

“Embora não fosse algo totalmente 
estranho para mim, descobri que havia 
muitas coisas novas para serem aprendi-
das. Felizmente tive bastante ajuda da pri-
meira diretora da Secretaria da Subseção, 
Alda Geane Queiroz, que continua aqui 
atualmente como supervisora do juizado”, 
declara o servidor.

Ele reconhece que a maior dificuldade, 
no seu caso, é que no gabinete se tem um 
trabalho mais intelectual e na Secretaria 
se impõem várias atribuições, como a de 
administrar uma grande gama de tarefas, 
fazer a engrenagem girar e lidar com toda 
a equipe, que considera  maravilhosa. 
“Nunca tive problemas com os servidores, 
pois os daqui são excelentes”.

O volume maior de processos é de 
ações do JEF e de execuções fiscais. O 
maior desafio são as ações de improbida-
de, pois os oficiais de justiça  têm que 
se deslocar muito para tentar localizar as 
pessoas e muitas vezes não conseguem. 
Muitos se escondem para evitar a citação 
em processos em que geralmente há vá-
rios réus, explica o diretor. 

A Subseção ainda não adotou como 
política a questão da sustentabilidade, 
mas o diretor da Secretaria recomendou 
e muitos servidores já utilizam canecas 
e garrafinhas para reduzir o uso do copo 
descartável, insumo ainda não cortado to-
talmente.

O diretor de Secretaria informa que a 
sede ocupa três andares de um prédio de 
cinco pavimentos. No quarto andar, ficam 
os gabinetes; no terceiro, a secretaria; e 
no segundo andar, a administração e a 
distribuição. É um prédio muito bom e 
adequado para nossa subseção. Houve a 
doação de um terreno de 5 mil m² na BR 
101 para a construção da nova sede, que 
já foi murado e capinado. 

Ele finaliza agradecendo pelo empe-
nho dos colegas, uma equipe que con-
sidera muito boa e bastante unida, pro-
porcionando um clima de trabalho muito 
positivo. “As pessoas que estão aqui, pelo 
menos a metade, chegaram na época da 
inauguração e praticamente formaram um 
segundo núcleo familiar, pois todos vie-
ram de fora e não tinham família aqui. 
Começaram como colegas de trabalho e 
passaram a ter uma vida social fora da 
Justiça e isso é muito bom. Ajuda muito 
ter um ambiente de trabalho com pesso-
as tão integradas”, comemora o diretor de 
Secretaria Christiano Assis.


