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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Conhecendo as Subseções - Campo Formoso

A Vara Única da Subseção Judiciária 
de Campo Formoso foi instalada em 30 
de setembro de 2005. Criada pela Lei n. 
10.772/2003 foi a primeira da Bahia a ser 
inaugurada, 18 anos após a Vara de Ilhéus, 
até então a única subseção no interior do 
Estado. 

A solenidade de instalação foi conduzi-
da pelo então presidente do TRF1, o de-
sembargador federal aposentado Aloísio 
Palmeira Lima, pela então diretora do Foro, 
a também juíza federal aposentada Mônica 
Aguiar, e pelo coordenador daquela Subse-
ção, o então juiz federal substituto Carlos 
Alberto Gomes da Silva, atual relator da 1ª 
Turma Recursal.

Ao ser instalada, a Subseção Judiciária 
beneficiou uma população de 800 mil habi-
tantes, com jurisdição sobre  36 municípios.

O juiz federal Carlos Alberto Gomes in-
gressou na magistratura federal no TRF2. 
Ele lembra do período de instação da pri-
meira vara do interior após o hiato de 18 
anos da criação da Subseçao de Ilhéus. 
“Foi um grande desafio, mesmo eu estan-
do quatro meses antes atuando na comis-
são de pré-instalação da vara. Mas além 
do desafio, foi sobretudo um grande prazer 
para mim porque pude ver nascer no ser-
tão da Bahia  uma vara federal e tornar a 
Justiça Federal mais próxima do nordesti-
no, das pessoas que precisavam efetiva-
mente da prestação jurisdicional”, recorda 
o magistrado.

E complementa: “Na época, tínhamos 
apenas nove servidores e oito deles eram 
novos no serviço público. No início, eles 
viveram um período de ansiedade e o meu 
papel era também o de acolhimento e de 
tranquilizá-los. Mas todos se adaptaram 
muito bem. Vivemos um trabalho muito 
integrado chegamos até a carregar a mo-
bília para a montagem da Vara”.

O juiz federal Carlos Alberto Gomes re-
gistra seu agradecimento à administração 
do TRF1 pela atuação decisiva na época da 
instalação da Subseção, há 12 anos, e tam-
bém à então diretora do Foro Mônica Aguiar 
“que articulou de forma brilhante todo 
aquele processo que serviu como norte in-
clusive para instalação das outras varas”.

O magistrado finaliza lembrando-se da 
integração dos servidores no início da ins-
talação da Subseção e de como isso favo-
receu a harmonia entre todos: “vejo alguns 
daqueles servidores atuando hoje aqui 
na capital e mesmo na Turma Recursal. 
Recordo de todos eles, que deram uma 
contribuição marcante naquele processo 
inaugural. Quero deixar aqui meu agra-
decimento e fraternal abraço a esses ser-
vidores que são os motores dessa grande 
engrenagem que é a Justiça Federal. Sem 
eles, não há como distribuir de forma efe-
tiva a prestação jurisdicional.”

Atuaram também na Subseção os ma-
gistrados Guilherme Jorge de Resende 
Brito, Alex Schramm de Rocha, Cristiano 
Miranda de Santana, Rodrigo Britto Perei-
ra Lima, Rodrigo Pinheiro do Nascimento,  
Ciro José de Andrade Arapiraca, Rodrigo 
Gaziglia de Souza e atualmente, é titular o 
juiz federal Rafael Ianner Silva.

Juiz federal Rafael Ianner (de paletó ao centro) e os servidores da Subseção Judiciária

O desembargador federal aposen-
tado Aloísio Palmeira Lima, presidia o 
TRF1 quando da implantação das dez va-
ras federais na Bahia criadas pela Lei n. 
10.772/2003. Baiano e natural da região, 
da cidade de Pindobaçu, vizinha de Campo 
Formoso, o magistrado lembra-se perfei-
tamente da dificuldade, na época, para a 
instalação das subseções no interior. 

Ele relata que não havia recursos ne-
cessários para instalar essas varas, “mas 
felizmente contamos com o grande apoio 
da Caixa Econômica Federal e do Banco 
do Brasil. Como membro do Conselho da 
Justiça Federal, lutei muito para viabilizar 
essas instalações, pois o CJF não dispunha 
de verba para as construções. Apesar de 
as varas estarem previstas por lei, deve-
riam ser instaladas dois anos depois pela 
iniciativa da Presidência do Conselho”.

“Como membro do CJF, propus que an-
tecipassemos em dois anos as instalações 
e conseguimos. O apoio da Caixa foi fun-
damental para isso, pois a empresa tinha 
interesse em instalar uma agência em 
cada subseção. Os prefeitos das cidades-
-sedes também cederam os prédios. Fi-
zemos as negociações com todos eles no 
meu gabinete, em Brasília. Os deputados 
federais das regiões envolvidas também 
conseguiram inserir no orçamento verbas 
para ajudar na implantação. Havia muita 
carência de pessoal na ocasião e tivemos 
que abrir concurso para preencher as va-
gas”, registra o ex-presidente do TRF1.

O juiz Rafael Ianner Silva atuou nas 
Subseções de Jequié e Feira de Santana, 
além da 5ª Vara desta seccional. Foi es-
tagiário da 2ª, 5ª, e 20ª Varas e também 
técnico judiciário da 20ª Vara e analista do 
TRT da 5ª Região.

A sede da Subseção (foto abaixo) fun-
ciona no mesmo edifício desde a sua insta-
ção, um prédio alugado no centro da cida-
de. A nova sede terá 2.904,48m2 de área 
construída e atenderá a todas as necessi-
dades hoje exigidas para o pleno funciona-
mento da Subseção. Para sua conclusão, 
falta menos de 5%. 

O juiz federal Rafael Ianner acredita 
que a Subseçao está subdimensionada e 
reconhece que a Vara Única não comporta 
todos os servidores e estagiários de forma 
confortável. “Não temos espaço suficien-
te para guardar sequer os processos em 
armários. Os servidores trabalham muito 
próximos e por conta do volume de pro-
cessos,  o trânsito dentro da unidade fica 
prejudicado, o que interfere na produtivi-
dade”, diz o juiz.

O magistrado, que já pertenceu a diver-
sos setores da administração, não se limita 
a ficar só no trabalho de gabinete. “Gosto 
que o próprio servidor me passe um pou-
co do seu processo de trabalho para que 
eu possa buscar melhorias dentro dessas 
atividades, como a abreviação de rotinas 
e a redução no tempo de cumprimento de 
atos processuais”.

Para ele, o fato de a cidade de Campo 
Formoso estar encravada no centro-norte, 
faz com que os novos juízes, em início de 
carreira tendam a buscar remoção para 
ficar mais próximos das suas cidades de 
origem, principalmente mais próximos da 
capital. 

Na Subseção o ambiente de trabalho é 
considerado bastante tranquilo. O juiz fe-
deral a considera uma vara que prima pela 
dedicação ao trabalho. “Temos uma dis-
tribuição de processos gigantesca, uma 
média de 500 por mês, um volume in-
compatível com o número de servidores, 
que dão o máximo de si para reduzir os 
problemas causados pelo subdimensio-
namento da vara”. 

O magistrado já tinha consciência 
de que a Subseção possuia uma quan-
tidade de processos muito grande, mas 
comemora o fato de que, ao chegar lá, 
a grande maioria dos servidores já havia 
se radicado na cidade. “Já trabalhei em 
subseções em que mais da metade dos  
servidores estavam contando os dias 
para ir embora. É muito ruim trabalhar 
assim, pois mesmo que os servidores 
sejam comprometidos com o trabalho, 
essa sensação gera um déficit de produ-

tividade e de concentração por conta do 
sofrimento dessa distância das origens.”

E ele complementa: “Quando elimina-
-se esse problema, fica muito mais fácil 
trabalhar, há mais margem de manobra, 
mais espaço para implementar algumas 
novas  atividades e novas rotinas”.

Houve dois grandes mutirões em ações 
do Juizado Especial Federal na Subseção. 
O juiz ressalta que foi tomado muito cui-
dado para que após os mutirões não fos-
se criado um represamento das atividades 
subsequentes à prolação das sentenças. 
Uma equipe de servidores foi destacada 
para que todas as sentenças fossem regis-
tradas e publicadas e as RPVs expedidas 
no próprio dia. 

A quantidade de mutirões e de auxílios 
de juízes que houve na Subseção é como 
um termômetro que demonstra que a estru-
tura precisa ser alterada. Além de Campo 
Formoso, apenas duas subseções da Pri-
meira Região tiveram deferidos pelo tribu-
nal os seus pedidos de mutirão. 

Campo Formoso ainda não passou por 
um processo de descarte de autos findos. 
Há uma grande quantidade de processos 
que necessitam dessa prática e que so-
brecarregam o arquivo da vara. Por sorte, 
o MPF mudou-se para uma sede própria 
e um dos andares do prédio foi liberado 
e está sendo usado pela Justiça Federal. 

Quando o TRF1 anunciou as medidas 
para economia de energia e insumos, a 
Vara Única de Campo Formoso passou a 
adotar estratégias para a redução do uso de 
copos descartáveis. Hoje cada servidor usa 
seu próprio copo plástico e foi limitado o 
acesso a copos descartáveis para o público 
que transita pela subseção. O horário de 
18 horas passou a ser o limite  para o uso 
do ar condicionado, o que teve um impacto  
significativo de mais de 10% de diminui-
ção na conta de luz, informa o juiz federal 
Rafael Ianner.  

Aniversariantes
Hoje: Fabiana Santos  Marinho (NUCJU), 
Jonatas Nascimento de Brito (Irecê) e 
Mônica Souza Silva (Alagoinhas). Ama-
nhã: Adriana de Freitas Abbehusen (NU-
CRE), Nefertiti Fialho da Costa (1ª Vara) 
e Adelmo Bahia Rodrigues (2ª Vara). 
Domingo: Eloá Nascimento dos Santos 
(Eunápolis), Andreza Freitas de Olivei-
ra Santos (19ª Vara), Robert Nunes dos 
Santos (Alagoinhas) e Fabrício Pinheiro 
Dias (Campo Formoso). Segunda-feira: 
Isabel Cristina Lemos de Souza(NUASG),  
Adriana Macêdo dos Santos (18ª Vara) e 
Felipe de Miranda Magalhães (2ª Vara).  
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