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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Adriana Abbehusen (NUCRE), 
Nefertiti da Costa (1ª Vara), Adelmo 
(2ª Vara) e Quellen Brenda Ferraro 
Santana (Jequié). Amanhã: Fabrício 
Pinheiro Dias (Campo Formoso), Eloá 
dos Santos (Eunápolis) e Henrique 
Martins (Barreiras). Domingo: Isabel 
Cristina Lemos (NUASG), Camila Gia-
retton (Barreiras) e Adriano Drummond 
(CEF). Segunda-feira: Talita de Almei-
da Kuehn (SECAD), Máximo Portella 
Neto (Feira de Santana) e Rafael Ázara 
(Bom Jesus da Lapa). Parabéns

Com déficit de R$ 40 milhões, TRF1 economiza 
para manter serviços sem perda de qualidade

Entrevista do juiz federal diretor do Foro 
por Marcos Maia/Cláudia Cardozo

O site Bahia Notícias publicou nesta 
quarta-feira, 10/3, uma entrevista realizada 
com o diretor do Foro desta Seccional, juiz 
federal Iran Esmeraldo Leite. Leia, abaixo, 
trechos da matéria .

Bahia Notícias - A Lei Anual Orçamen-
tária tem causado uma série de cortes no 
Judiciário. Como esses cortes impactam 
a organização, e quais as consequências 
desses cortes para a população?

Diretor do Foro - A Justiça tem um 
lado de serviço à população, mas um lado 
administrativo também. Se a situação de 
crise é geral no país, a Justiça também, na 
parte de administração, está dentro dessa 
crise. [...] O orçamento da Justiça sofreu 
um corte linear decorrente do tamanho da 
crise que nós estamos vivendo. No orça-
mento que nos veio este ano, a nível de 1ª 
Região, temos um déficit de 40 milhões. 
Como lidar com isso? Mesma coisa que a 
gente faz em casa: puxar as nossas con-
tas, uma a uma, e ver onde se pode gastar 
menos. Como se pode prestar o serviço 
sem perda de qualidade, mas tentando 
poupar.

Bahia Notícias - Houve um diálogo 
com os servidores e magistrados na úl-
tima semana para esclarecer sobre os 
cortes da instituição. Como tem sido o 
diálogo nesse quesito?

Diretor do Foro - O diálogo é essen-
cial. Os maiores custos são os de energia 
elétrica e o de segurança. O orçamento 
de segurança é difícil de mexer porque 
os contratos são muito enxutos. É o mais 
sensível de você mexer sem vulnerabilizar 
esse item tão importante. Quanto à ener-
gia elétrica, você só consegue ter um corte 
expressivo no consumo se contar com a 
participação de todos. E é por isso que 
a gente fez durante a semana passada 
reuniões com todos os juízes e servidores 
buscando essa conscientização. O nosso 
quadro de servidores e juízes é muito pro-
ativo, é um quadro realmente dedicado à 
nossa casa. Então, imbuí-los desse sen-
timento e da nossa necessidade da par-
ticipação deles era o que precisávamos. 
A par disso, a redução do horário de ar 
condicionado foi colocada, redução no nú-
mero de elevadores funcionando ao longo 
do dia, revisão de contratos para adequar 
a possibilidade de reajuste dentro do or-
çamento que nós temos, que em alguns 
casos possa ser inferior a inflação. Em al-
guns contratos nossos, a depender da data 
base da categoria, se for maior do que a 
nossa possibilidade de reajuste vamos 
ter de reduzir esse contrato em matéria 
de pessoas trabalhando para poder ade-
quar ao orçamento. Quanto a servidores 
e estagiários, o tribunal declarou que os 
postos que fossem vagos a partir de agora 
não sejam repostos ao longo desse ano, 
temporariamente, enquanto estamos nes-
sa situação de crise. Se algum servidor se 
aposentar, algum estagiário sair, nós não 
teremos reposição.

Bahia Notícias - A implantação do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJE) foi adiada 
para setembro sob a justificativa de con-
tenção de gastos. O senhor acredita que o 
adiamento acaba sendo um revés? Qual a 
importância da implantação do sistema?

Diretor do Foro - Essa questão do ca-
lendário do PJE, não passa pela nossa área 
de decisão. Isso é centrado em Brasília. O 
que temos é a notícia da mudança de data 
para implantação. Há, por outro lado, in-
formações do Tribunal de que o orçamento 
que teria para TI poderia ser revertido esse 
ano para a cobertura do déficit. Não sei se 
essas notícias estão casadas, mas certa-
mente há alguma implicação. O PJE é algo 
que o Tribunal anseia muito implementar e 
nós queremos muito instalar, mas não tem 
como sair ileso em tempos de crise. Dificil-
mente se amplia serviço em tempo de cri-
se. Nossa luta hoje é no sentido de manter 
os serviços que prestamos a comunidade, 
mantendo o padrão de qualidade e conse-
guindo reduzir custos.

Bahia Notícias - E como os cortes im-
pactam as Subseções?

Diretor do Foro - As medidas que nós 
implementamos na capital também são vá-
lidas para o interior. Na verdade, é um todo 
orgânico. Sempre há alguma coisa que se 
precise adaptar por peculiaridade local, 
mas a grosso modo são medidas unifor-
mes. Como o maior orçamento nosso gira 
em torno de energia elétrica, e que é uma 
coisa crítica em função do nível de reajuste 
que teve do final do ano para cá, temos 
centrado esforços no sentido de como se 
repensar em matéria energética para gastar 
menos. Infelizmente, nós somos forçados a 
pensar nisso em um contexto no qual não 
temos verba para investimentos.

Bahia Notícias - Há algum movimento 
da administração para buscar implemen-
tação orçamentária junto ao Legislativo?

Diretor do Foro - Não, nós estamos 
de fato a reboque da situação nacional. A 

administração federal como um todo está 
passando por um momento de contenção 
de gastos, e é justo que a Justiça Federal 
dê sua cota de sacrifício. Ela tem que se 
repensar, como todos estão se repensando.

Bahia Notícias - O TRF1 é responsável 
por 13 Estados e o Distrito Federal. O se-
nhor acredita que há sobrecarga no órgão?

Diretor do Foro - Esse é um tema polê-
mico. Hoje nós temos duas propostas bas-
tante adiantadas de discussão: A criação de 
outros TRFs, inclusive o da Bahia, que foi 
uma proposta suspensa pelo então minis-
tro Joaquim Barbosa, e uma proposta de 
ampliação do próprio TRF1, para dar venci-
mento a essa massa de processos que vem 
de todas as sessões. Eu acredito que a in-
teriorização da Justiça Federal, com a cria-
ção de novas subseções, impactou como 
sobre-esforço para o TRF1. Contudo, não 
sentimos isso no dia-a-dia como algo que 
tenha gerado perda de serviço. Isso gera um 
sobresserviço que tem contado com esfor-
ço louvável da equipe de Brasília para dar 
conta. Sacrifício mesmo, do próprio corpo 
administrativo que nós temos cá e lá.

Temos o mesmo número de servidores 
na área administrativa de quando haviam 
apenas oito varas (hoje nós temos, 24 va-
ras), quando não haviam juizados especiais 
federais e quando só havia uma subseção 
no interior, a de Ilhéus. Então, a adminis-
tração de hoje, conta com o mesmo núme-
ro de servidores daquela época. Ou seja, há 
uma sobrecarga maior em relação ao TRF. 
Temos isso em pequena escala quanto à 
própria sessão da Bahia. O nosso quadro 
administrativo é o mesmo, e tem que fa-
zer um esforço tremendo para dar conta da 
Bahia, já interiorizada em termos de Justi-
ça Jederal, e da capital ampliada.

Bahia Notícias - O senhor chegou a ci-
tar a PEC 544. O presidente do Supremo 
na época, Joaquim Barbosa, argumentou 
que a proposta era inconstitucional. Por 
outro lado, os defensores da PEC argu-
mentavam que ela poderia reduzir custos 

de deslocamento até as sedes dos tribu-
nais e acelerar o andamento dos proces-
sos. O senhor acredita que o atual contex-
to seria pertinente para retomar o debate 
sobre essa PEC?

Diretor do Foro - Com a liminar do mi-
nistro Joaquim Barbosa, o debate hoje tem 
que esta centralizado no Supremo. É pre-
ciso que lá, se retome o debate. Quanto 
a redução de despesas, existe uma série 
de estudos, e conflitantes quanto a isso. 
Mas o que se coloca em questão hoje é que 
ao se ampliar o tribunal da primeira região 
também haverá um aumento de despesas. 
É uma questão polêmica e que tem dois la-
dos muito claros apontando para horizon-
tes distintos. A meu ver é fundamental que 
se tome o impulso seja qual for a opção a 
escolhida. A Justiça Federal tem hoje um 
quadro muito consciente do seu serviço, 
muito orgulhoso do que faz, que procura 
prestar um serviço de qualidade. Mas cada 
vez mais, tem sido um serviço que impacta 
o maior sacrifício dentro do nosso quadro 
de servidores. É muito importante que se 
tenha ou uma ampliação do tribunal ou a 
criação de um novo tribunal. Até mesmo 
porque o nosso cliente externo também 
sofre com isso. O tempo de duração dos 
processos é impactado se você tem um 
tribunal com o quantitativo reduzido para 
apreciar o volume de processos que surge 
de uma base ampliada.

Bahia Notícias -O desembargador fe-
deral Hilton Queiroz foi escolhido para 
ocupar a presidência do TRF1, e deve to-
mar posse na segunda quinzena de abril. 
Quais as expectativas para o novo biênio?

Diretor do Foro - O desembargador 
Hilton assume com um desafio homérico. 
Esse momento inicial é um momento real-
mente de readequação dos procedimentos, 
de tentar manter a qualidade do serviço. 
Tentar não trazer para o cliente final a fa-
ceta dessa crise. Acho que a partir do final 
do ano que vem, quando a gente tiver um 
horizonte mais definido, em 2017, a gente 
pode até pensar nisso. Mas acredito que o 
grande desafio, nesse momento inicial, são 
medidas de contensão que tente dar o um 
baixo impacto ao cliente externo.

Leia a matéria na íntegra em www.bahianoti-
cias.com.br/justica/entrevista/157-com-deficit-
-de-r-40-mi-trf1-economiza-para-manter-ser-

vicos-sem-perda-de-qualidade.html


