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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Jamesson André dos Santos (NU-
CRE), Thaís Sampaio Andrade (Ala-
goinhas), Tatiana Silva de Jesus (22ª 
Vara), Sinara Santana dos Santos Bote-
lho e Lucas Gusmão Barreto Lima (am-
bos de Vitória da Conquista). Amanhã: 
Hêica Souza Amorim, diretora de Se-
cretaria 13ª Vara, Patrícia Leite Aguiar 
de Souza (1ª Vara), Dinalvo Rodrigues 
dos Santos Júnior (Guanambi) e Maria 
Thereza Chukr (Alagoinhas).

Parabéns!!!

Desembargador federal Cândido Ribeiro fala das 
expectativas e dos desafios de presidir o maior TRF do País
Leia, abaixo, trecho da entrevista con-

cedida pelo desembargador federal Cândi-
do Ribeiro, presidente do TRF da 1ª Re-
gião, à Revista daquele tribunal.

Primeira Região em Revista - O senhor 
assumiu a Presidência do maior tribunal 
regional do país. Quais são suas expecta-
tivas à frente do órgão?

Cândido Ribeiro - A expectativa é pro-
porcional à responsabilidade de presidir o 
Tribunal Regional Federal da Primeira Re-
gião. Tenho plena consciência do tamanho 
do desafio por mim assumido e pretendo 
empenhar todas as minhas forças e manter 
inabalada a minha vontade de correspon-
der à altura da confiança em mim deposi-
tada pelo Plenário desta Casa ao escolher 
o meu nome para exercer a Presidência 
desta Corte Regional de Justiça. Em razão 
do longo tempo na magistratura federal, 
inclusive na segunda instância, e do exer-
cício do cargo de Corregedor Regional da 
Justiça Federal da Primeira Região, no perí-
odo de 2010 a 2012, conheço de perto os 
problemas enfrentados por este Regional e 
pelas Seções e Subseções Judiciárias que 
compõem a nossa extensa Primeira Região. 
Esse conhecimento adquirido durante es-
ses últimos anos será usado nesse próximo 
biênio, na continuidade do trabalho desen-
volvido por aqueles que me antecederam 
na edificação e consolidação deste Tribu-
nal. Pretendo viver intensamente cada dia 
decorrente desta investidura, junto com a 
equipe de experientes servidores do Qua-
dro desta Casa que escolhi para me prestar 
auxílio direto na administração, com dispo-
sição incansável para enfrentar os muitos 
problemas com os quais nos deparamos 
diariamente no âmbito do Poder Judiciário, 
sendo que o maior deles, sem duvida, é o 
crescente aumento do volume de processos 
que nos são distribuídos a cada ano, por 
meio dos quais o nosso jurisdicionado es-
pera uma resposta para os seus litígios em 
tempo razoável.

Primeira Região em Revista - Quais as 
áreas que serão priorizadas nesse biênio, 
nas quais se pretende centrar esforços?

Cândido Ribeiro - Darei prioridade ao 
programa de modernização da Justiça Fe-
deral da Primeira Região, que já está em 
andamento com a implantação de pro-
cessos eletrônicos, e que vai demandar 
um esforço muito grande para alcançar de 

forma efetiva as Seccionais e Subseções 
Judiciárias mais ao norte. Além disso, es-
pecial e permanente atenção será dada ao 
Programa de Assistência aos Servidores, o 
nosso Pró-Social, para dar tranquilidade ao 
nosso corpo funcional. Vamos fazer um le-
vantamento minucioso, especialmente das 
despesas, para identificar as torneiras que 
podem e devem ser fechadas, pelas quais 
escoam as receitas, para garantir a conti-
nuidade da saúde financeira do nosso pro-
grama de saúde. Há, ainda, a construção 
da nossa nova sede, para a qual tentarei 
recuperar para o orçamento vindouro os 
recursos que foram devolvidos no ano pas-
sado e aqueles utilizados este ano com o 
contrato emergencial, destinado à proteção 
de lajes e fundações, para que possamos 
visualizar uma data provável para o término 
dessa obra. Darei, também, prosseguimen-
to à instalação de outras subseções e va-
ras por toda a região, conforme já previsto 
em lei aprovada pelo Congresso Nacional e 
sancionada pela Presidência da República. 
Enfim, neste biênio que se inicia, a Admi-
nistração do Tribunal terá muito trabalho 
para realizar e precisará da colaboração 
de todos os magistrados e servidores do 
Tribunal Regional Federal, em especial da 
equipe que nomeei para dirigir as Secreta-
rias do Tribunal, a qual tem sua estrutura 
composta, basicamente, por experientes 
servidores da Casa e que já conhecem o 
nosso Tribunal. Nossa justiça de primeiro 
grau também tem muito a colaborar nesse 
novo período que agora se inicia. São es-
sas, basicamente, as minhas prioridades.

Primeira Região em Revista - Sobre 
o processo de interiorização da Justiça 
Federal, como o senhor avalia esse mo-
vimento e sua importância para a so-
ciedade?

Cândido Ribeiro - A ques-
tão da interiorização é uma 
tendência irreversível, porque 
precisamos fazer a Justiça 
Federal, antes sediada ba-
sicamente nas capitais dos 
Estados e no Distrito Federal, 
chegar ao jurisdicionado que 
se encontra mais distante de 
um órgão judicial federal. Na 
Primeira Região, a concreti-
zação dessa tendência é fun-
damental, pois temos forte 
demanda por prestação juris-
dicional em vários municípios 
polos localizados nos Estados 
de Minas Gerais, Bahia, Mato 
Grosso, Goiás e Tocantins, 
sem falar na realidade dos 
Estados da Região Norte, nos 
quais as capitais estão geogra-
ficamente muito afastadas do 
jurisdicionado mais carente do 
interior, que não tem meios de 
buscar a tutela jurisdicional, o 
que cria uma demanda juris-
dicional reprimida. Por isso, 
creio que essa é uma tendên-
cia que deva ser seguida, com 

apresentação de novos projetos de lei que, 
aprovados, criarão novas subseções e no-
vas varas nas subseções já existentes. Te-
mos o dever e a obrigação de chegar mais 
perto do cidadão que mais precisa da Jus-
tiça Federal.

Primeira Região em Revista - A PEC 
544/2002, promulgada em junho do ano 
passado, criou quatro novos TRFs no 
país. Um dos argumentos a favor da pro-
posta é o de que a medida vai desafogar 
o Poder Judiciário. O argumento contrário 
é o de que os novos tribunais vão gerar 
um custo elevado para a União. Qual sua 
opinião sobre o tema?

Cândido Ribeiro - A questão do des-
membramento dos tribunais também está 
na pauta. O fato é que precisamos dar uma 
resposta do segundo grau para a grande 
quantidade de processos aguardando jul-
gamento de recursos, seja aumentando 
a composição dos atuais tribunais, seja 
desmembrando-os. Essa é uma ques-
tão que ainda vai merecer estudos mais 
aprofundados, porque envolve aspectos 
econômicos e políticos. O governo federal 
sinaliza para a inconveniência da instala-
ção de outros tribunais regionais federais 
no atual momento, em razão dos indica-
dores econômicos que temos visto e que 
estão causando preocupação na própria 
equipe de governo. Eu, particularmente, 
sou a favor do aumento do segundo grau 
da Justiça federal. Se for mais fácil viabi-
lizar o aumento do número de membros 
nos tribunais, estou de acordo. Se, de ou-
tra forma, for viabilizada a instalação de 
novos regionais federais, também estou de 
acordo, até porque a implantação pode-
ria ocorrer de forma paulatina. Poder-se-ia 
construir até uma solução mitigada, com 
a instalação de alguns novos tribunais e o 

aumento da composição dos já existentes 
e instalados. O certo é que precisamos de 
uma solução, diante da necessidade pre-
mente de ampliação do segundo grau de 
jurisdição na Primeira Região, até em ra-
zão do crescimento significativo do núme-
ro de varas na nossa primeira instância, 
decorrente, especialmente, do irreversível 
e amplo processo de interiorização da Jus-
tiça Federal.

Primeira Região em Revista - A conci-
liação, especialmente na 1.ª Região, tem 
obtido resultados expressivos. O senhor 
acredita que ela é a chave para reduzir o 
ingresso de novas ações na justiça?

Cândido Ribeiro - Precisamos presti-
giar e incentivar o uso, em abundância, 
de conhecidos instrumentos dos profis-
sionais do direito, como a conciliação, 
mediação e arbitragem, e criar mecanis-
mos legais que possibilitem maior dimi-
nuição na interferência da magistratura 
na resolução de conflitos em que a me-
lhor e mais efetiva solução surgirá da par-
ticipação direta dos próprios interessados 
na construção da paz social. Em matéria 
de conciliação evoluímos muito, seja com 
os juizados especiais federais, seja com 
a conciliação direta nos outros processos 
judiciais, como os do Sistema Financeiro 
de Habitação. Essa é também uma ten-
dência irreversível e de muito valor para a 
solução do problema relativo ao excesso 
de demandas judiciais. Portanto, acredito 
que a conciliação é um dos caminhos para 
a redução das demandas judiciais, razão 
pela qual darei continuidade e apoio no 
decorrer da minha gestão à conciliação. 
Se pudermos conciliar mais amplamen-
te com os órgãos da União, certamente 
diminuiremos a sobrecarga de processos 
judiciais.

Primeira Região em Revista - O ní-
vel da qualidade de vida no trabalho de 
magistrados e servidores no TRF e toda 
a 1ª Região está em alerta. Foi o que 
revelou o diagnóstico de qualidade de 
vida realizado pelo Programa Vida Legal 
em fevereiro de 2012. A partir daí, vá-
rias ações vêm sendo realizadas no âm-
bito da Primeira Região, todas voltadas 
para solucionar os problemas apontados. 
Como o tema será tratado durante o biê-
nio que se inicia?

Cândido Ribeiro - A qualidade de vida 
no trabalho de magistrados e servidores 
da Justiça Federal da Primeira Região 
continuará sendo uma preocupação da 
Administração. A Secretaria de Recursos 
Humanos já vem desenvolvendo trabalho 
neste sentido, a partir da pesquisa que teve 
por objetivo conhecer as necessidades e a 
opinião do nosso corpo funcional sobre as 
questões que envolvem esse tema. E nós 
vamos apoiar e dar continuidade a esse 
trabalho, para a construção de políticas de 
qualidade de vida, com diretrizes, estra-
tégias e ações, sempre visando garantir o 
bem-estar funcional.

Fonte: Primeira Região em Revista


