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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Luiz Augusto Oliveira Almeida (SE-
VIT), Vespasiano Oliveira Coqueiro  (Vi-
tória da Conquista) e Ana Maria Souza 
Cruz (Delta). Amanhã: Cintia Cerqueira 
Couto (Feira de Santana), Rozanio Go-
mes de Lima (Jequié), Laise Brandão 
Neves (SECAD), Luciano Oliveira (NU-
COD), Silon Carvalho Souza (Turma Re-
cursal), Karina Moraes (16ª Vara), Ana 
Karolyna Gomes (NUCJU) e Nhayla Al-
meida (19ª Vara). Parabéns!!!

Seccional ganha 24ª Vara e 3ª Turma Recursal 
Tribunal especializa 8ª Vara como Vara de Execução

A Seção Judiciária da Bahia 
instala nesta sexta-feira, 6/12, 
mais uma Vara Federal em Sal-
vador: a 24ª Vara, especializa-
da em Execução. Na mesma 
data, será instalada a 3ª Turma 
Recursal e a 8ª Vara será con-
vertida de Vara Cível em Vara 
de Execução. 

A solenidade de instalação 
contará com a presença do 
presidente do TRF1, desem-
bargador federal Mário César 
Ribeiro, da coordenadora dos 
Juizados Especiais Federais da 
Primeira Região, desembarga-
dora federal Neuza Alves, do 
diretor do Foro, juiz federal Ávio Novaes, 
além de outras autoridades.

Poucas pessoas estão tão contentes 
com a instalação da 24ª Vara e a espe-
cialização da 8ª Vara como vara de exe-
cução quanto os três diretores de Secre-
taria da 18ª, 19ª e 20ª Varas (foto ao 
lado).

Com as duas novas varas de exe-
cução, 65% dos processos da sede da 
nossa Seccional que tramitam perante as 
varas de execução serão agora distribuí-
dos por cinco e não mais por três varas, 
como antes. Enquanto 31% dos proces-
sos que tramitam nas  varas cíveis, antes 
em número de 12, serão agora distribu-
ídos entre as 11 varas remanescentes, 
permanecendo inalterada a situação  nas 
duas varas criminais,onde tramitam 4% 
dos processos da capital. 

Para Patrícia Menezes, diretora de 
Secretaria da 18ª Vara, a análise com-
parativa dos dados estatísticos das varas 
federais da nossa Seção Judiciária, há 
muito já demonstrava a necessidade de 
alteração da estrutura organizacional da 
nossa Seccional. “A especialização das 
varas de execução aqui na Bahia ocor-
reu em 1999 e, desde então, a Justiça 
Federal vem passando por muitas trans-
formações.

O papel do Poder Judiciário na socie-
dade vem ganhando novos contornos e a 
dinâmica de seu funcionamento precisa 
acompanhar essas transformações. 

Na última década, todas as atenções 
voltaram-se, naturalmente, à grande re-
estruturação do Poder Judiciário, com a 
criação dos JEFs e a interiorização da 
Justiça Federal. Recentemente,  a si-
tuação precária de funcionamento das 
varas fiscais,  que desde a sua origem 
enfrentam problemas estruturais sérios, 
passou a ter maior visibilidade, ensejan-
do estudos e planejamento de ações es-
pecíficas, inclusive por parte do CNJ, na 
busca de soluções que permitam uma 
atuação mais eficiente.

Desse modo, louvamos a iniciativa da 
Presidência do nosso Tribunal e da Dire-
ção do Foro em antecipar a instalação 
da 24ª Vara, bem como converter uma 
vara cível em vara de execução.

Aos novos colegas, com alegria,  da-
mos as boas-vindas certos de que uni-

remos esforços para atuarmos 
cada vez mais com a qualida-
de e a celeridade esperadas, 
contribuindo para elevar o 
conceito de respeitabilidade 
da Justiça Federal”, finaliza 
Patrícia.

 Nas palavras do diretor de 
Secretaria da 19ª Vara, Ale-
xandre Delgado, “Estas duas 
novas varas vão amenizar uma 
enorme desproporção que há 
entre o número de processos e 

o número de servidores em cada uma 
das varas de Execução, possibilitando 
um trabalho mais célere e qualitativo. 
Ganha o servidor, ganha o jurisdiciona-
do, ganha a imagem da Justiça Fede-
ral. Assim, com muita alegria, damos 
as boas vindas aos colegas da 8ª e 24ª 
Varas para enfrentarmos  o desafio de 
seguirmos reduzindo o número de pro-
cessos de execução”, comenta Alexan-
dre Delgado.

Ana Cláudia Dunham, diretora de Se-
cretaria da 20ª Vara, faz coro às pala-
vras dos colegas. Para ela, com a redis-
tribuição dos processos para duas novas 
varas de execução se conseguirá fazer 
um trabalho de maior qualidade. “Pode-
remos realizar um planejamento melhor 
das nossas ações, distribuindo melhor o 
trabalho dentro da vara sem o desgaste 
que há hoje para os servidores, afinal, é 
de interesse de todos que os processos 
tenham um andamento mais célere”, 
constata Ana Cláudia.

Trabalho Legal
Por Rita  Olívia Cardoso (Vida Legal-Ba)

A instalação de mais uma Vara de 
Execução, além daquela decorrente da 
Lei 12.011/2009, notícia que desde 
outubro já circulava pelos corredores e 
gabinetes da nossa Seccional, foi ofi-
cializada pelo TRF1 com a edição da 
Resolução PRESI/SECGE Nº 26/2013.

Os servidores atuantes membros 
do Comitê VIDA LEGAL da Bahia, uni-
dade gestora e executiva do Programa 
de Qualidade de Vida e Bem-Estar dos 
Magistrados e Servidores da Justiça Fe-
deral da Bahia, celebram essa notícia 
de modo especial. 

O “Projeto de Reformulação da Or-
ganização Judiciária da Seção Judiciá-
ria da Bahia”, com foco na Organiza-
ção do Trabalho, apresentado pelo Vida 
Legal em agosto, foi aprovado e redun-
dou, como pleiteado, na transforma-
ção de uma das Varas Cíveis em Vara 
de Execução, alterando a composição 
das Varas da Justiça Federal da Capital 
para onze Varas Cíveis; duas Varas Cri-
minais, seis Varas de JEFs e cinco Varas 
de Execução.

Parabéns aos meus colegas parcei-
ros do Vida Legal e a todos que acredi-
taram no Projeto como medida para so-
lucionar o problema da sobrecarga, da 
desproporcionalidade do quantitativo 
de processos entre as varas, cobrança 
de metas sem oferecer condições para 
alcançá-las, sensação de se estar “en-
xugando gelo” e frustração pela incapa-
cidade de tornar mais efetiva a presta-
ção jurisdicional “conforme os padrões 
da Justiça Federal”.

Sinto especial satisfação porque, 
sucessos tais, além de corroborarem a 
atuação do Comitê Vida Legal estimu-
lando novas ações que tenham foco 
na Qualidade de Vida no Trabalho dos 
membros da Justiça Federal da Bahia, 
no caso específico, há para mim uma 
representação particular de vitória, 
uma vez que os dias das minhas férias 
dedicados à consecução desse projeto, 
que contou com a colaboração de Luiz 
Goulart, resultaram coroados de êxito. 

Este foi um Trabalho Legal!
Alimento a esperança de que magis-

trados e servidores reflitam sobre o papel 
estratégico das políticas de Qualidade de 
Vida no Trabalho para a concretização da 
missão institucional e sintam-se mobi-
lizados a contribuir com ações e idéias 
que visem à construção de um ambiente 
de trabalho mais humanizado, tendo por 
perspectiva o alcance do ideal de uma 
justiça célere, efetiva e realizada em 
tempo razoável.

Margem
da Palavra

Diretores de Secretaria dão boas 
vindas aos colegas das duas novas 
varas de execução
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Novas servidoras tomam posse
As técnicas judiciá-

rias Fernanda Sampaio 
e Flávia Lucena foram 
empossadas na tarde 
de ontem pelo diretor 
da SECAD em exercício, 
Sidinei José de Souza, e 
do  NUCRE, Luiz Qua-
resma de Mello Neto, 
e na presença da juíza 
federal Cynthia de Araú-
jo Lima Lopes e da di-
retora de Secretaria da 
14ª Vara Federal, Maria 
Eliana Oliveira.

As duas novas servidoras foram apro-
vadas no último concurso da Justiça Fe-
deral e foram lotadas na 24ª Vara, que 
será instalada nesta sexta-feira e terá a 
juíza federal Cynthia Lopes como a ma-
gistrada responsável.

O diretor em exercício da SECAD pa-
rabenizou as duas novas servidoras, ex-
plicando brevemente qual o tipo de tra-
balho que uma vara de execução realiza. 

Disse que ambas terão a oportunidade 
de trabalhar em uma unidade “novinha 
em folha” e que será instalada em um 
local também novo, pensado especial-
mente para abrigar uma vara especiali-
zada como uma vara de execução. Disse 
ainda que tem certeza de que as colegas 
sentirão o mesmo orgulho que sentem 
todos os servidores que aqui trabalham 
em pertencer ao quadro de servidores 
da Justiça Federal.


