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cio Aouad Badaró  (Itabuna), Beatriz 
Oliveira Luz  (Eunápolis), Jeane Quei-
roz Barreto (Barreiras) e Albertina de 
Jesus (Express Clean). 
Amanhã: Suellen Tahiana Alves de 
Oliveira (Itabuna) e José Silva Santos 
(Contrate).
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União cede imóveis para futuras sedes das 
Subseções de Eunápolis e Teixeira de Freitas

A Superintendência do Patrimônio 
da União na Bahia e a Seção Judiciá-
ria da Bahia assinaram, na Direção do 
Foro, no último dia 15/4, o termo de 
cessão de dois terrenos da União para 
a Justiça Federal onde serão futura-
mente construídas as sedes próprias 
das Subseções Judiciárias de Eunápo-
lis e de Teixeira de Freitas.

O diretor do Foro, juiz federal Ávio 
Novaes, assinou o termo em nome da 
Justiça Federal e a superintendente do 
Patrimônio da União na Bahia, Cláu-
dia Salles, firmou o termo como repre-
sentante da União Federal.

Na oportunidade, o diretor do Foro 
registrou a importância daquele ato, lem-
brando que o terreno em Eunápolis mede 
9.702m² e o de Teixeira de Freitas mede 
10 mil m², sendo imóveis valiosíssimos.  

O magistrado agradeceu pela doa-
ção, sobretudo, de imóveis naquelas di-
mensões generosas, lembrando que um 
prédio para ser sede de uma Subseção 
Judiciária precisa ser amplo, devido à 
necessidade de contemplar estaciona-

mento e respeitar as leis de acessibi-
lidade e por abrigar, em suas instala-
ções, outros órgãos, representações e 
procuradorias. Para o diretor do Foro, 
a Superintendência do Patrimônio da 
União na Bahia tem sido uma parcei-
ra frequente da Justiça Federal, tendo 
colaborado decisivamente tanto para 
esta quanto para outras gestões desta 
Seccional.

Em Eunápolis, o imóvel está muito 
bem localizado, situando-se na Praça 
Armando Ribeiro, no centro da cida-
de. Em Teixeira de Freitas, o terreno 
cedido pela União fica na Rua Canti-

nho do Céu, bairro Nova América.

A juíza federal Arali Maciel, titular da 
1ª Vara, (foto) também participou do ato 
de assinatura dos termos de cessão dos 
imóveis à Justiça Federal.

TRF1 empossa novos 
dirigentes para biênio
Os novos dirigentes do Tribunal Regio-

nal Federal da 1ª Região tomarão posse 
no dia 25 de abril, na sede da Corte em 
Brasília.

No cargo de presidente, será empos-
sado o desembargador Cândido Ribeiro; 
no de vice-presidente, a desembargadora 
Neuza Alves; e como corregedor regional 
da Justiça Federal de 1º Grau da 1ª Re-
gião, o desembargador Moreira Alves. 

O presidente eleito, Cândido Ribeiro, 
é natural de São Luís e foi nomeado de-
sembargador federal do TRF - 1ª Região 
em 1996, após ter sido indicado, em lis-
ta tríplice, por merecimento. 

A vice-presidente eleita Neuza Alves, 
natural de Salvador, tomou posse como 
desembargadora federal do TRF - 1ª Re-
gião em 2004, promovida pelo critério 
de merecimento.  

O corregedor regional da 1ª Região 
eleito Carlos Moreira Alves, natural do 
Rio de Janeiro, ingressou no TRF - 1ª 
Região em 1998, pelo Quinto Constitu-
cional.

Enquanto o Supremo não julga o mé-
rito da Adin que questiona a criação de 
novos TRFs no país aprovada pelo Con-
gresso, ações contra autores de crimes 
graves, como improbidade administrati-
va, ficam paradas em gavetas e escani-
nhos da Justiça Federal de 2ª Instância, 
como o de Délio Lima Pancastelli, de 
74 anos, que por meio de fraude ocu-
pou o cargo de juiz-classista, na década 
de 1990. Conforme decisão do TRF1, a 
ação contra ele será reiniciada 15 anos 
depois que ele ocupou o cargo.

Somente na mesa do desembarga-
dor Fagundes de Deus, então relator da 
ação, o processo ficou parado por quase 
uma década. Tudo isso para receber um 
simples despacho de encaminhamento à 
Procuradoria-Geral da República. E não 
fica só nisso. O mérito da ação resistiu, 
ainda, a quatro mutirões judiciários, sem 
que fosse julgado, o que só veio a ocorrer 
no ano passado. De acordo com a deci-
são do TRF, todo o processo contra Délio 
começa agora da estaca zero, cumprin-
do, novamente, a longa tramitação nos 
corredores do Judiciário do Brasil

O desembargador Nelson Missias, 
vice-presidente da AMB, não poupou crí-
ticas à morosidade da Justiça. Segundo 
ele, o TRF da 1ª Região, apesar de ter 
sob sua jurisdição 13 estados e o Distrito 
Federal, somente Minas Gerais responde 
por 50% do total de recursos que che-

Sem TRF 'mineiro', processo fica 
10 anos parado em Brasília

gam à sua sede em Brasília. “A incapa-
cidade de dar celeridade aos processos 
se transforma em impunidade, e justiça 
tardia é a tradução de injustiça”, defen-
de o desembargador. Os 1.223 juízes do 
1º grau da Justiça Federal recebem 940 
mil processos novos por ano, ao passo 
que, no 2º grau, os 134 desembargado-
res recebem 525 mil.

A implantação do TRF de Minas e de 
outros estados está suspensa por uma limi-
nar concedida pelo ministro Joaquim Bar-
bosa, presidente do STF, desde julho, em 
Adin proposta pela Associação Nacional 
dos Procuradores Federais, que questiona 
a competência do Congresso de tomar ini-
ciativa para reformar o Poder Judiciário. 

De acordo com a associação, a PEC de-
veria ter sido proposta pelo STF e nunca 
de iniciativa do Legislativo. A liminar foi 

concedida por Barbosa, que se manifestou 
veementemente contra a criação das novas 
cortes, as quais julga desnecessárias. Com 
isso, nada pode ser feito até o julgamento 
do mérito pelos ministros da Corte.

Se Barbosa subiu o tom das críticas, 
o desembargador Missias também não 
se fez de rogado. “Posicionar-se contra a 
proposta sob o argumento de desrespei-
to à competência da iniciativa soa mais 
como atestado de confissão de quem 
deveria fazê-lo e se omitiu. Aliás, em se 
tratando de emenda constitucional, não 
há que se falar em vício de iniciativa. 
Enfim, não se trata de uma atuação ‘sor-
rateira’. Representa, acima de tudo, um 
compromisso com o aprimoramento da 
Justiça Federal no Brasil e com o cida-
dão, que reclama por uma Justiça mais 
próxima e ágil”, defendeu.

Comemorações na Subseção 
de Feira de Santana

Os servidores, 
estagiários, terceiri-
zados e o juiz fede-
ral substituto da 2ª 
Vara da Subseção 
Judiciária de Feira 
de Santana, Flávio 
Marcondes, se reu-
niram no dia 11 de 
abril em um clima 
de solidariedade, 
para presentear o 
vigilante Josenei Silva da Costa com um chá de fraldas para seu filho Pedro Henrique, 
que deverá nascer no início do mês de maio. 

Nei, como é conhecido por todos, foi elogiado pelo comprometimento, postura e 
cordialidade com que vem desempenhando suas atividades há mais de cinco anos 
naquela Subseção. Na oportunidade, também foi comemorado o aniversário da ser-
vidora Betânia Moreira, lotada na 1ª Vara Federal da Subseção de Feira de Santana.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to da servidora Luciane Borges de 
Azevedo, oficiala de Justiça, ocorri-
da ontem.  A cerimônia de cremação 
acontece hoje, às 14h. no Jardim da 
Saudade. 

Portaria mantém 
suspensos expediente 
externo e prazos na 
4ª Turma Recursal

A Portaria PRESI/SECGE 99 de 
23/4/2014 do TRF1 prorrogou a sus-
pensão do expediente externo e os pra-
zos processuais da 4ª Turma Recursal 
desta Seção Judiciária no período de 22 
a 25 de abril em função da redistribui-
ção dos processos pelas outras três Tur-
mas Recursais. Mantém-se a apreciação 
de ações, procedimentos e medidas de 
urgência que visem a evitar o pereci-
mento de direitos.


