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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes - Hoje: Marcele Guima-
rães e Jacqueline Benevides (ambas 
de Juazeiro), Floripes Feitosa (NUCAF), 
Múcio da Cunha (Barreiras) e Macio Pro-
feta (NUCJU).Amanhã: Vagner Campelo 
Filho (Alagoinhas) e Cláudio Santana dos 
Santos (Barreiras). Parabéns!!!

A desembargadora federal Neuza Maria 
Alves da Silva, coordenadora dos Juizados 
Especiais Federais da 1ª Região, em en-
trevista ao Justiça Federal Hoje, defende a 
PEC 544/02 que criou quatro novos TRFs. 
Trata-se de uma entrevista rara e corajosa. 
Rara, porque é incomum ler tais argumen-
tos por parte de um magistrado de 2º grau; 
corajosa, porque não há receio de tocar em 
pontos considerados delicados.  

Justiça Federal Hoje - Novos TRFs dimi-
nuiriam o excesso de processos nos atuais 
5 Tribunais Regionais Federais?

Desembargadora federal Neuza Alves 
- Prefiro falar especificamente com relação 
ao nosso TRF que está hiperdimensionado. 
A divisão é necessária em face do número 
de unidades da federação atendidas, repre-
sentando 2/3 do território nacional. Lembro 
que, quando da criação dos cinco TRFs pela 
Constituição de 1988, se dizia que era o 
possível de ser feito num primeiro momento 
e que haveria uma distribuição melhor em 
10 anos com a criação de outros tribunais. 
Mas lá se vão 23 anos e nada foi feito na 
tentativa de compreender a angústia que 
toma conta principalmente dos jurisdicio-
nados da 1ª Região, que não estão encon-
trando a solução, em tempo adequado, dos 
conflitos colocados a nosso exame. 

JFH - Uma solução alternativa seria 
aumentar o número de desembargadores?

Neuza Alves - Aumentar o número de 
tribunais e aumentar o número de desem-
bargadores não se auto-excluem. Nosso 
Tribunal já passou da hora de ser ampliado. 
Várias promessas foram feitas. Primeiro: 
“Vamos criar mais oito cargos para serem 
implantados proporcionalmente, de dois 
em dois”. Nem isso foi feito! Há previsão 
das turmas avançadas nas Seções Judiciá-
rias; marcar-se-ia a sessão, o desembarga-
dor de Brasília iria até lá, e, junto com os 
juízes designados para compor essa turma 
avançada, faríamos o julgamento. Essa al-
ternativa até hoje, não teve um só passo 
dado em sua direção. Todo mundo sente 
que alguma coisa tem que ser feita mas 
quando se consegue a aprovação da PEC, 
acusam as pessoas envolvidas no processo, 
na busca da realização desse sonho, como 
se elas quisessem apenas abreviar o acesso 
do juiz federal ao posto de desembargador. 
Não é desse modo que os fatos devem ser 
interpretados, mesmo porque entendo que 
é lícito quem trabalha querer o seu desen-
volvimento na carreira! Nós somos um Tri-
bunal que julga as questões de interesse fe-
deral de 14 unidades da federação e temos 
o mesmo número de desembargadores de 
um TRT, que envolve apenas o julgamento 
do interesse de um único Estado. 

Não estou dizendo que é errado um TRT 
ter 27 desembargadores mas que é errado 
o TRF da 1ª Região ter 27 desembargado-
res para julgar processos oriundos de tantas 
unidades da federação. Novos tribunais para 
dividir o trabalho da 1ª Região não somente 
ajudaria a diminuir o excesso de processos, 

como também iria ao encontro dos anseios 
dos jurisdicionados, advogados, juízes e, por 
que não dizer, dos desembargadores que se 
preocupam com o que acontece no dia a dia 
das Seções Judiciárias da 1ª Região. Consi-
dero falacioso o argumento dos que criticam 
a criação dos tribunais, de que isso dimi-
nuiria a importância da Justiça Federal. É 
um discurso que revela a atitude menor de 
quem não tem noção das necessidades da 
prestação jurisdicional na Primeira Região. 
A criação dos novos tribunais não é despe-
sa, é investimento; e assim precisa ser vista 
para o bem do País. 

JFH - O fato de cada Estado ter seu TRT 
para julgar apenas causas trabalhistas, en-
quanto há apenas cinco TRFs para julgar 
causas variadas não seria uma justificativa 
para implantar TRFs em vários Estados?

Neuza Alves - Não precisamos de “jus-
tificativa” para implantar TRFs em todos os 
Estados, porque o escopo da criação dos 
TRFs é diferente da criação dos TRTs. As 
realidades são diferentes. Os TRFs têm que 
continuar federais. As justificativas para o 
desdobramento da 1ª Região são inúme-
ras. Você pode falar da diversidade de ma-
térias: Direito Ambiental, indígenas, fontes 
de energia, pobreza, Previdência Social em 
locais que o Estado não chega, como na 1ª 
Região; você pode falar da demanda repri-
mida, da falta da cultura da reivindicação, e 
que ao longo dos anos, isso foi modificando. 
As pessoas estão reivindicando muito mais, 
estão acreditando mais na Justiça. Os JEFs 
abriram as portas para a população mais 
pobre. Tudo isso tem que ser levado em 
consideração, não apenas ficar comparando 
a realidade de outros tribunais. 

JFH - O ministro Joaquim Barbosa de-
clarou que os TRFs novos gerariam despe-
sas de mais de sete bilhões. Sabendo que o 
orçamento atual de toda a Justiça Federal 
no Brasil é próximo disso, por que este fal-

so argumento calou tão fundo 
na opinião pública? 

Neuza Alves - Depende do 
modo como a opinião pública 
é informada. O grande público 
não é formado apenas por pes-
soas capacitadas a entender o 
que está por trás da divulgação, 
o que está nas entrelinhas ou o 
que nem escrito está. Volto a 
dizer: criação de tribunal divi-
dindo competências e otimi-
zando a prestação do serviço 
jurisdicional é investimento na 
qualidade de vida do jurisdi-
cionado, do juiz, do desembar-
gador, dos servidores. O que 
está acontecendo hoje é um 
massacre! Somos obrigados a 
trabalhar múltiplas vezes mais 
do que nossa capacidade física 
e mental. É trabalho da manhã 
à noite! Levando trabalho para 

casa, perdendo feriado e final de semana 
para tentar chegar próximo do que seria de 
se esperar. Os órgãos de cúpula estabelecem 
metas e mais metas e cobram. Entretanto 
desconsideram a realidade de cada Seção e 
Subseção. Não podemos compactuar com 
isso. A questão do orçamento tem que ser 
observada, porque não se implanta um tri-
bunal sem disponibilidade financeira mas, 
essa notícia calou fundo na opinião pública 
porque foi levado em consideração apenas o 
aumento do gasto. Não foi divulgado o ga-
nho generalizado que adviria, a exemplo da 
melhoria na condição do segurado; não foi 
dito que a ampliação faria com que os pro-
cessos fossem resolvidos em menor prazo; 
nada se noticiou sobre a possibilidade dos 
advogados e partes poderem acompanhar 
os julgamentos dos recursos em tempo real. 
Quem recebe mil processos novos todo mês 
para julgar tem um padrão de atendimento 
dessa demanda. Se, ao invés de mil, fos-
sem 300, a prestação seria muito melhor 
para todo mundo, inclusive para o julgador. 
O Poder Judiciário tem que reivindicar uma 
participação maior no orçamento da União. 
Esses valores estão superestimados e mos-
trados como absurdos, por conta de ser o 
nosso orçamento diminuto. O atual orça-
mento de toda a Justiça Federal no Brasil 
é em torno de sete bilhões, e a criação dos 
novos tribunais geraria despesa igual. Não 
sei se esses números são verdadeiros; mas 
se o país não suporta o encargo, discuta, 
proponha, modifique, altere, delibere! Re-
jeitar pura e simplesmente é conduta que 
não se coaduna com os deveres da nossa 
responsabilidade.

JFH - A senhora acha que a “batalha 
da comunicação” está sendo perdida pe-
los defensores dos novos TRFs? Atualmen-
te há fortíssimos interesses contra a PEC. 
Quando se fala em diminuição de custos 
a opinião pública compra esta ideia que 
é mais fácil de ser assimilada do que a 

ideia, algo abstrata, de melhoria da pres-
tação jurisdicional.

Neuza Alves -  Penso que não há ba-
talha perdida. Na minha visão, não deve 
haver, porque — e eu me considero uma 
defensora da criação dos tribunais novos e 
da divisão da competência do TRF1 — a 
nossa batalha não é apenas convencer todo 
mundo de que estamos certos. Nós estamos 
dispostos a enfrentar as críticas negativas e 
rebatê-las, contanto que o debate seja feito 
em um plano amadurecido. Não venham 
com falácias, não venham com puxadas 
de tapete, não venham com ofensas, com 
murro na mesa, com gritaria, com estarda-
lhaço, não! Queremos amadurecimento na 
discussão. É da discussão que surge a luz, 
e o fato de a PEC 544 ter ficado dormitan-
do mais de 10 anos para ser finalmente 
votada é a maior prova do que eu estou di-
zendo. Se, porventura, a discussão tivesse 
tido um direcionamento melhor, mais sen-
sato, tenho certeza de que a matéria já es-
taria resolvida, não necessariamente com 
a criação de quatro tribunais de vez, mas 
escalonadamente. Não haveria o impacto 
que está sendo agora levado às últimas 
consequências para diminuir a validade da 
proposta. A opinião pública compra a ideia 
da diminuição dos custos por ser mais fácil 
de ser assimilada do que a da melhoria da 
prestação jurisdicional, mas nós não temos 
que nos conformar com o que é mais fácil, 
vamos em busca, sim, do que é mais justo, 
do que é legal, do que é necessário. 

JFH- Quem é contra a PEC, diz que 
só o Judiciário teria prerrogativa de pro-
por a emenda.

Neuza Alves - Não entendo dessa for-
ma, mas não vou dizer: é constitucional, 
ou não é constitucional. Essa análise tem 
que ser feita pelo STF, no exercício da sua 
competência jurisdicional. Levantem, en-
tão, a ação direta de inconstitucionalidade. 
Levem ao Supremo. Discutam. Enfrentem, 
mas não fiquem disseminando a ideia da 
inconstitucionalidade para solapar outras 
vertentes de análise da situação real que 
deveria ser feita. Não devemos ficar dan-
do opinião a respeito dessa matéria. Se o 
Senado o fez foi com base na visão cons-
titucional. Se se tratasse de uma proposta 
de lei ordinária seria diferente, mas esta-
mos em sede de emenda à Constituição. É 
tarefa do Legislativo fazer as propostas de 
emenda constitucional, como previsto na 
própria Constituição. O vício de iniciativa 
verificar-se-ia na hipótese de se tratar de lei 
ordinária a respeito.

LEIA AMANHÃ A 2ª PARTE 
DESTA ENTREVISTA

“A criação dos novos tribunais não é despesa, é 
investimento; e assim precisa ser vista para o bem do País.”

Desembargadora federal Neuza Maria Alves da Silva defende a PEC 544/02


