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“O juiz se sente objeto da expectativa 
justa de milhares de pessoas”

Entrevista com o coordenador dos JEFs na Bahia, juiz federal Eduardo Gomes Carqueija
Justiça Federal Hoje - Sua his-

tória na Justiça Federal é muito 
anterior à atual Coordenação das 
Turmas Recursais. 

Juiz federal Eduardo Carqueija 
- Minha história na Justiça Federal 
é antiga. Aqui cheguei em 1998, 
inicialmente como técnico judiciá-
rio lotado na 7ª Vara, onde traba-
lhei com os juízes federais Wilson 
Alves de Souza e João Batista de 
Castro Júnior, sob a direção de Mar-
lene Pinho Oliveira. Em 2002 in-
gressei no Ministério Público,  mas 
meu período de quase quatro anos 
aqui me fez conhecer a instituição 
e as pessoas e não tinha como não 
me afeiçoar à forma de trabalho e 
admirar a reputação da Justiça Fe-
deral. Prestei o concurso para juiz 
e, graças a Deus, em 2003 tomei 
posse aqui e comecei na 17ª Vara, traba-
lhando com Dr. Scarpa. Em 2005, fui para 
a 14ª Vara, onde trabalhei com Dra. Cy-
nhia. Sempre tenho uma sorte enorme com 
as pessoas com quem trabalho. Em 2011, 
fui promovido a juiz titular em Juazeiro. Um 
novo desafio, já que a titularização traz, para 
quem vai para uma subseção, a atividade 
administrativa. O desafio se revela principal-
mente pelas limitações em subseções em 
função do isolamento, inclusive territorial, 
porque a Bahia é muito grande e Juazeiro é 
relativamente longe da capital, mas foi uma 
experiência muito boa.

JFH - Quem passa por uma situação 
dessa ganha muita experiência, não?

Eduardo Carqueija - Quando eu che-
guei a Juazeiro havia acúmulo de proces-
sos, uma vez que, naturalmente, as sub-
seções têm uma demanda muito grande, 
além dos hiatos no provimento dos cargos 
entre um juiz que sai removido e a posse de 
outro promovido. Juazeiro tinha uma de-
manda imensa de processos. Só de audiên-
cia, cerca de 250 processos por mês só do 
juiz titular, mas tive a sorte de contar com 
uma colega excelente, Dra. Adriana Nóbre-
ga, que topou fazer um grande esforço de 
audiências. Juntos, fizemos audiências de 
segunda a quinta, toda semana, de julho a 
janeiro. Um esforço absurdo, mas conse-
guimos regularizar a pauta de audiências. 
Os processos conclusos para a sentença 
foram também aos poucos sendo regula-
rizados. Foi um trabalho excelente nesses 
quase dois anos que passei lá, sempre em 
conjunto e equivalência de esforço com a 
Dra. Adriana e servidores da Subseção de 
Juazeiro que são dignos de todos os elo-

gios. A propósito, creio que, salvo engano, 
foi o primeiro período em Juazeiro que atu-
aram dois juízes em conjunto. Minha sorte 
se manifestou mais uma vez.

JFH - Após o período em Juazeiro o se-
nhor voltou para Salvador?

Eduardo Carqueija - Sim. Deixei Jua-
zeiro quando as coisas já estavam se acal-
mando e as rotinas se estabelecendo e fui 
para a 3ª Relatoria da 2ª Turma Recursal. 
Cheguei quando havia ainda apenas duas 
turmas. Outra dimensão, também, que eu 
ainda não tinha experimentado aqui na 
justiça. Em Juazeiro havia muito trabalho, 
mas ainda contido em nossas possibilida-
des, ainda que com um esforço muito gran-
de, e que a gente conseguiu realizar num 
prazo relativamente curto. Talvez com um 
trabalho menos desgastante fosse possível 
fazer a médio prazo. Mas quando eu che-
guei à Turma, deparei-me com a seguinte 
situação: trabalhasse quanto eu trabalhas-
se, estimulasse a equipe quanto estimulas-
se – a equipe leia-se apenas uma servidora, 
que é a Andrea Barreto, que me acompa-
nha com grande brilho desde 2003 – por 
mais que eu tentasse racionalizar, era im-
possível fazer um trabalho que resvalasse 
numa possibilidade de regularização.

JFH - Por que impossível?

Eduardo Carqueija - A demanda é absur-
da. O trabalho da turma tem a possibilidade 
de julgamentos em bloco de ações seme-
lhantes. Só que isso encontra um limite. Do 
acervo atual das relatorias, e eu falo com 
mais propriedade da minha relatoria, esses 
processos em blocos desapareceram pratica-
mente. Quando havia apenas duas turmas, 
ainda havia um resquício desses processos, o 
que dava a impressão de uma produtividade 
mais pujante. Via que esse cenário já estava 
se desfazendo. Fui um servidor que iniciou 
em 1998 na Justiça Federal, trabalhei nas 
varas que citei que, diga-se de passagem, a 
17ª e a 14ª sempre prestaram serviço de 
excelência, a 17ª no setor criminal e a 14ª 
como vara cível que tem acervo em torno de 
mil processos. Então, você sair desse históri-

co de qualidade e celeridade para a 
turma, por si só, é um fator de de-
sassossego total. Isso nunca tinha 
me acontecido no serviço público. 
Foi assustador.

JFH - O senhor diria que é algo 
como enxugar gelo?

Eduardo Carqueija - De certa 
forma, mas não reflete a exata di-
mensão da coisa, porque você não 
só vê um trabalho que não cessa, 
mas sabe que por trás daquele 
mundo de trabalho está o drama 
de pessoas que precisam de be-
nefícios previdenciários, na maior 
parte dos casos, decorrente de do-
ença e incapacidade ou revisões 
do valor dos seus benefícios que 
vai impactar na qualidade de vida 
daquelas famílias. O juiz se sente 
objeto da expectativa justa de mi-

lhares de pessoas que às vezes até ligam 
pro gabinete. Eu não desvio as ligações e 
às vezes falo com a parte. Eu não me iden-
tifico às vezes, procuro dar a informação à 
pessoa. Esse contato com a parte é devas-
tador e isso atinge a todos os juízes, eu sei 
disso, e aos servidores que também estão 
ali, aqueles que estão na linha de frente, no 
atendimento, na secretaria, aos que estão 
no gabinete que também recebem advoga-
dos, que recebem as partes.

JFH - O senhor sentiu alguma diferen-
ça dessa situação atual com quatro tur-
mas para aquela que havia quando ainda 
eram duas turmas?

Eduardo Carqueija - Mesmo com o do-
bro de juízes e de servidores, nós hoje não 
temos como dar sequer vencimento à nos-
sa demanda de processos novos. Devo ter 
na minha relatoria uma demanda mensal 
de cerca de 220 processos, como eu tenho 
um acervo de cerca de 3 mil, se eu julgasse 
300 processos por mês, veja quanto tem-
po eu demoraria para regularizar o acervo 
e nós não estamos conseguindo isso hoje 
porque não temos mais matérias repetidas 
como antes. Nós temos muitos processos 
que demandam avaliação individual como 
auxílios-doença. Como agrupar um proces-
so de auxílio- doença? Cada doença é uma 
doença, cada profissão associada àquela 
doença vai demandar uma valoração es-
pecífica acerca da incapacidade. De modo 
semelhante é a avaliação da qualidade de 
segurado especial, as condições especiais 
de trabalho os danos morais demandados, 
enfim, nada que se possa agrupar.

JFH - Então, não havendo como o juiz 
trabalhar mais do que já trabalha; não ha-
vendo como diminuir o número de proces-
sos que estão entrando, que vão sempre 
entrar; não tendo como o servidor trabalhar 
mais do que já está trabalhando... Qual é, 
na opinião do senhor, o ponto que pode-
ria resolver? Seria o provimento? Quando o 
senhor chegou à Coordenação das Turmas 
Recursais, o que viu como possibilidade de 
melhorar um pouco essa situação?

Eduardo Carqueija - Com o instrumen-
tal e o material humano que temos hoje, 
essa tarefa aparentemente é invencível. 
Então, temos de olhar para fora e buscar 
ajuda em algum lugar. 

Eu soube que a Seccional de Goiás con-
seguiu fazer um mutirão com uma turma 
auxiliar e na última sessão da Turma Re-
gional de Uniformização, tratei disso, ainda 
informalmente, com o desembargador Rei-
naldo da Fonseca, nosso coordenador dos 
JEFs, e ele mostrou-se receptivo à ideia de 
criar também aqui na Bahia uma unidade 
desse tipo. Só que nós temos também a di-
ficuldade do número reduzido de juízes da 
Seção da Bahia como um todo e que terá, 
a partir da movimentação que ocorreu há 
pouco, menos juízes ainda. 

Espero que a recente instituição pelo 
nosso Tribunal das Câmaras Regionais des-
centralizadas não implique óbice a esse 
desiderato, nem tampouco à tão legitima-
mente esperada criação dos novos Tribu-
nais Regionais Federais, novidade que, 
sem dúvida, contribuiria para a melhoria 
das atividades administrativas e, como 
consequência, da atividade jurisdicional. É 
necessário superar o quanto antes as difi-
culdades decorrentes da dimensão territo-
rial da Primeira Região.

JFH - Mas depois do julgamento nas 
sessões das turmas ainda há uma série de 
procedimentos que a secretaria das tur-
mas tem que fazer que demanda grande 
volume de trabalho 

Eduardo Carqueija - A secretaria das tur-
mas sentiu muito porque antes, com duas 
turmas, apesar de haver uma demanda de 
julgamentos muito grande, não havia um 
fluxo de processos julgados tão grande. Com 
o aumento das turmas aumentou o núme-
ro de processos julgados e a demanda da 
secretaria automaticamente foi elevada. Por 
isso, pedimos e o tribunal autorizou que as 
sessões passassem de semanais para quin-
zenais. Já que não temos material humano 
suficiente, é necessário organizar e otimizar 
o trabalho. Concentrando as sessões de jul-
gamento, facilita e diminui o trabalho da 
secretaria porque se os juízes não têm mais 
como agrupar seus atos, a secretaria tem. O 
tribunal foi sensível ao nosso pedido.


