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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ellen Evelin Oliveira Dias (NU-
ASG), Ivoneide Teles de Santana (NU-
COM), Renata Cruz Brandão de Souza 
(TURREC), Andréa Oliveira D’Almeida 
Monteiro (14ª Vara), Reinaldo Lopes 
Rocha (NUASG) , Luciana Amorim 
Trindade (9ª Vara). 
Amanhã: Manuela Affonso Ferreira 
Maciel (SECAD), Marcos Túlio Ladeia 
Vilasboas (19ª Vara), Francisco das 
Chagas Silva (Juazeiro), Vinícius Curi 
de Souza (NUCAF), Karine Magalhães 
Cavalcante Cortes (TUREC), Diego Car-
doso de Novais (Guanambi), Vanessa 
Vale de Oliveira (8ª Vara), Vitório Ba-
tista Lima da Silva (15ª Vara), Hugo 
Jobim Rios Trindade (Alagoinhas), 
Matheus Gomes Bahia dos Santos (8ª 
Vara). 

Parabéns!

A cidade de Barreiras foi a segun-
da a receber uma das dez Varas Fe-
derais criadas pela Lei n. 10.772, de 
21/11/2003, a serem instaladas no 
interior do Estado da Bahia. A Soleni-
dade de instalação foi realizada no dia 
14 de outubro de 2005 e a Subseção 
Judiciária passou a atender à popula-
ção de 30 municípios. Com a criação 
da Subseção Judiciária de Bom Jesus 
da Lapa, a jurisdição da Subseção de 
Barreiras foi modificada, compreen-
dendo atualmente as cidades de Bar-
reiras, Angical, Baianópolis, Brejolân-
dia, Buritirama,  Catolândia, Cotegipe, 
Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís 
Eduardo Magalhães, Mansidão, Mu-
quém do São Francisco, Riachão das 
Neves, Santa Rita de Cássia, São De-
sidério e Wanderley.

A juíza federal titular da Subseção, 
Gabriela Macedo Ferreira, foi aprovada 
no concurso para juíza federal subs-
tituta em 2013 e teve como lotação 
inicial a cidade de São Luis, no Mara-
nhão. “Foi uma experiência maravilho-
sa, tanto do ponto de vista do trabalho 
como também humano. Eu não havia 
ainda morado fora da Bahia e São Luis 
é uma cidade muito rica culturalmente 
e muito acolhedora. Os colegas da ma-
gistratura me receberam muito bem. O 
atual presidente da AJUFE, juiz fede-
ral Roberto Veloso, que trabalhava ao 
lado do meu gabinete, foi um mestre 
para mim no começo da minha car-
reira. Fui, em seguida, removida para 
a 2ª Vara de Salvador, que também 
foi bastante desafiadora por conta da 
matéria dos processos de corrupção e 
lavagem de dinheiro.”, relembra.  

Em 2015, a magistrada foi titulari-
zada em Barreiras. “Esta é uma sub-
seção que abrange uma área territorial 
muito extensa, envolvendo cidades cujo 
tamanho somado é superior a dimen-
são do Estado de Sergipe”, compara. 
“Aqui temos encontrado muitas difi-
culdades para citar os réus nas ações 
de improbidade administrativa. Não 
consigo atingir a meta de cumprimento 
dessas ações por conta principalmen-
te da questão das distâncias. Dependo 
muito da atuação das comarcas, que 
não são céleres, que infelizmente não 
contribuem como gostaríamos. Então 

os processos acabam tramitando por 
muito tempo, e não é possível que es-
sas diligências sejam cumpridas por 
nossos Oficiais de Justiça, sobretudo 
agora por conta do corte orçamentário 
sofrido pelo Poder Judiciário”. 

Então temos que aguardar o cum-
primento das cartas precatórias, co-
brar após 60 dias, reiterar o pedido, 
informar ao corregedor da Justiça Es-
tadual e, mesmo assim, muitas cartas 
não são cumpridas. Essa é uma das 
consequências dessa grande dimensão 
territorial da região Oeste da Bahia, diz 
a juíza.

Gabriela Macedo acredita que o 
momento atual pelo qual o País atra-
vessa seja apropriado para o combate 
aos atos de corrupção com um prota-
gonismo da atuação do Judiciário, uma 
oportunidade para o fortalecimento das 
instituições democráticas, para que o 
País possa recobrar a importância da 
ética. Para isso, segundo ela, é impres-
cindível que o Judiciário seja forte e 
atuante. “Por isso eu tenho me preocu-
pado muito com essas ações de impro-
bidade. Adotei alguns procedimentos 
internos para priorizar o andamento e o 
processamento dessas demandas”.

A magistrada entende que a puni-
bilidade traz um efeito educativo na 
sociedade e na atuação dos políticos, 
e que a preocupação com o combate 
à corrupção deve ser generalizada, em 
todo o Judiciário, não apenas em Curi-
tiba, não só na Lava-Jato, tanto nas 
questões maiores, que estão sendo jul-
gadas em Brasília e em Curitiba, como 
naquelas que envolvem os prefeitos 
e secretários que estão lidando com 
a coisa pública do município e estão 
mais próximos da comunidade. 

Dividindo o acervo da Subseção, está 
o juiz federal substituto Gustavo Figuei-
redo Melillo Carolino, 31 anos, mineiro, 
e que até então era advogado da União 
em Brasília, tendo tomado posse no últi-
mo mês de maio me Barreiras.

Com relação ao trabalho da sua 
equipe, a juíza federal faz questão de 
elogiar os servidores da Subseção de 
Barreiras. “São servidores extrema-
mente vocacionados, dedicados ao 
trabalho, comprometidos, não pela 

preocupação com a avaliação do seu 
superior ou do magistrado, mas pre-
ocupados em prestar um bom serviço 
ao jurisdicionado. Eles têm consciên-
cia do papel do Judiciário, do papel da 
Justiça Federal aqui em Barreiras. As-
sim, eles vestem mesmo a camisa da 
Justiça e lutam para que o jurisdicio-
nado seja bem atendido e o Poder Ju-
diciário em Barreiras seja fortalecido”.

Ana Cristina Stavola Pereira Quei-
roz é a diretora de Secretaria da Vara 
Única da Subseção Judiciária de Bar-
reiras. Com onze anos de Justiça Fe-
deral da Bahia, iniciou suas atividades 
no NAJ da Baixa dos Sapateiros e de-
pois foi lotada por longo tempo na 2ª 
Vara Criminal, onde conheceu a então 
juíza federal substituta Gabriela Mace-
do. Tão logo a magistrada titularizou-
-se em Barreiras, Ana Cristina aceitou 
o convite para assumir a Direção da 
Secretaria. “A princípio foi um choque, 
mas como eu gosto muito de desafios, 
gosto de sair da minha zona de confor-
to, aceitei. O trabalho em uma subse-
ção judiciária é totalmente diferente da 
realidade que eu conhecia. Quando se 
chega em uma subseção tem-se todo 
um universo de atribuições sob sua 
responsabilidade. Lógico que a res-
ponsabilidade maior é da juíza diretora 
da subseção, mas o diretor de secreta-
ria tem entre suas atribuições, rotinas 
que envolvem diversas matérias, além 
de toda a logística administrativa”. Diz 
a diretora, complementando, que uma 
dificuldade que a surpreendeu foi a es-
trutura, o espaço físico. “A Subseção 
de Barreiras está localizada em uma 
casa antiga, caracterizada por uma 
estrutura precária e compartimenta-
da, não havendo um espaço conjunto 
que compreenda toda a secretaria. O 
arquivo está instalado numa estrutura 
construída de improviso, no pátio do 
imóvel.   Por tal razão, estamos plei-
teando mudar para outro prédio que 
foi cedido pelo Tribunal de Justiça. É 
um andar inteiro e metade de outro 
andar de um prédio recém construído. 
Já houve a cessão do imóvel. Estamos 
aguardando os trâmites necessários à 
mudança”. 

Além das ações de improbidade, 
cujos problemas já foram citados pela 
juíza em razão do tamanho da juris-
dição de Barreiras, outro tipo de ação 
muito comum na subseção, segundo 
Ana Cristina Queiroz, diz respeito aos 
casos de trabalho análogo à escravi-
dão, ações de esfera criminal. As di-
ficuldades de citação e intimação são 
devido ao fato de as localidades serem 
fazendas muito distantes da sede, com 
vítimas cada uma em um lugar dife-
rente, muitas pessoas arroladas como 
testemunhas, vários réus e vítimas. Há 
grande dificuldade em conseguir finali-
zar esses processos. 

Em relação à meta de reduzir o 
consumo de eletricidade, a subseção 
não tem conseguido diminuir muito o 
uso do ar condicionado. “No começo 
tentamos algo meio radical, mas aca-
bou não dando muito certo. Não dá 
para ligar o ar-condicionado somente 
a partir de meio-dia. É insalubre. O sol 
aqui já é bastante forte às 9h da ma-
nhã. É muito quente e abafado. Não 
temos janelas na nossa estrutura”, re-
gistra a diretora da Secretaria.

O sistema de internet ainda é o 
calcanhar de Aquiles. É via satélite. 
“Dispomos de uma antena no fundo 
do imóvel para a transmissão do sinal 
de internet, que é de baixa qualidade 
e compromete o funcionamento sa-
tisfatório dos sistemas.  Entendo que 
a SSJ de Barreiras necessita de uma 
melhoria na qualidade de sua internet 
para que possa utilizar com êxito os 
diversos sistemas desenvolvidos e im-
plantados em nossa região”.  

Corroborando o que disse a juíza 
federal, a diretora de Secretaria regis-
tra: “temos 26 servidores do quadro e 
5 servidores cedidos pela prefeitura de 
Barreiras. Destacam-se pela dedica-
ção, responsabilidade e compromisso 
com a qualidade do serviço prestado. 
O ambiente de trabalho é muito bom. 
Todos se respeitam, se ajudam e con-
vivem de forma harmoniosa.Temos 
também quatro oficiais de Justiça ex-
celentes, todos eles bastante diligentes 
e comprometidos com o cumprimento 
dos mandados. Os nossos supervi-
sores exercem a função que ocupam 
com muita propriedade. A assessoria é 
composta por servidores bastante qua-
lificados. Tem sido uma experiência 
bastante enriquecedora e gratificante 
o exercício das minhas atividades aqui 
na Subseção Judiciária de Barreiras”.
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