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Conhecendo as Subseções - Itabuna

A cidade de Itabuna foi a última a 
receber uma das dez varas, criadas pela 
Lei n. 10.772, de 21/11/2003, e insta-
ladas no interior do Estado da Bahia. A 
solenidade de inauguração foi realizada 
no dia 21 de março de 2006, com re-
distribuição de processos da competên-
cia da nova Subseção, então em curso na 
Subseção Judiciária de Ilhéus.

A solenidade foi conduzida pelo en-
tão presidente do TRF-1ª Região, desem-
bargador federal Aloísio Palmeira Lima, 
acompanhado da então diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia, juíza fede-
ral Mônica Aguiar.

Na oportunidade, o presidente do 
TRF1 afirmou que a Justiça Federal de-
veria ser prioridade em investimentos 
públicos, pois arrecada bilhões de reais 
para o erário. “Investir na justiça é um 
imperativo de modernização da socieda-
de brasileira”, disse, ao argumentar que 
não se pode admitir a privação de aces-
so à Justiça Federal e que é impossível 
acreditar em democracia se os direitos 
dos cidadãos não forem garantidos pela 
voz final da Justiça”.

A então juíza federal coordenadora da 
Subseção Judiciária de Itabuna, Maízia 
Pamponet, considerou a instalação da 
Subseção de Itabuna um evento muito 
representativo para a cidade que sempre 
reclamou a presença da Justiça Federal. 
Garantiu envidar esforços por uma justiça 
célere e ao alcance de todos, abrindo as 
portas para a população de toda a juris-
dição, principalmente com a instalação 
do juizado especial adjunto.

Após ter permanecido até 2012 na 
Subseção de Itabuna e um ano e meio na 
22ª Vara de JEF em Salvador, a juíza fe-
deral Maízia Pamponet retornou a Itabuna 
em 2013, tendo sido, por algum tempo, 
responsável pela 2ª Vara, instalada em 
17/2/2014, e cujo titular, o juiz Pedro 
Holliday estava afastado para conclusão 
do seu mestrado. 

Na sua opinião, a estrutura atual da 
Subseção Judiciária é superior à que 
existia quando a 1ª Vara foi instalada. 
O prédio onde está a Justiça Federal em 
Itabuna tornou-se, no entanto, menos 
adequado após a chegada da Receita Fe-
deral para ocupar parte do local e com a 
instalação da 2ª Vara. “Com uma só vara, 
ocupávamos dois andares com auditório 
amplo, biblioteca, espaço da OAB etc. 

Hoje, tivemos que reduzir o auditório e 
extinguir a sala da OAB. Pretendemos 
ocupar uma sede própria no futuro”, diz 
a magistrada.

Ela registra que há um terreno cedi-
do pela prefeitura, mas provavelmente a 
Justiça irá devolvê-lo para optar por um 
segundo terreno de mais de 5 mil m², ce-
dido pelo antigo DNER e onde hoje está 
instalada a Justiça do Trabalho.

Em termos de processo, ela conside-
ra um desafio a demanda crescente dos 
juizados, que aumenta de uma forma 
intensa, com processos que exigem um 
atendimento maior à população, mais 
celeridade, maior cuidado, com envol-
vimento de perícia e ainda levando em 
conta a dificuldade de se conseguir mé-
dicos especializados.

A magistrada registra também a con-
tribuição dos colegas juízes que passaram 
pela Subseção, como o atual juiz titular 
de Alagoinhas, Igor Matos, que antes de 
Itabuna esteve na Subseção de Barreiras, 
que estava abarrotada de processos, e 
trouxe muitas ideias inovadoras, como os 
mutirões de audiência.  

“Hoje, reputo como padrão os Juiza-
dos Adjuntos daqui de Itabuna, um elo-
gio que ouço repetidamente dos advoga-
dos que  aqui militam, reconhecendo a 
nossa celeridade”, garante a juíza.

A Subseção de Itabuna, desde que 
foi instalada, já realizou vários eventos 
do Projeto Semente Cidadã, que objetiva 
trazer crianças das escolas públicas para 
conhecer de perto as varas, com visitas e 
palestras onde elas recebem explicações 
sobre a Justiça Federal e outros órgãos 
públicos federais de uma forma lúdica, 
reproduzindo, em forma de brincadeira, 
uma audiência real. 

A juíza federal também tem uma 
preocupação com a sustentabilidade. 
No ano passado, quando ainda estava 
na direção do Foro, ela idealizou um 
projeto voltado para a questão am-
biental com a identificação de empre-
sas que trabalham com reciclagem de 
lâmpadas florescentes, baterias etc.  A 
Subseção está na fase de  estudo para 
implantar esse plano de ação. 

Tem havido uma grande quantidade 
de julgamento de ações civis públicas 
por impobidade administrativa na Sub-
seção de Itabuna. Segundo a Dra. Ma-
ízia, “o  MPF tem sido mais atuante e 
mais célere e a própria Justiça Federal 
tem encontrado mecanismos para que 
esses processos sejam agilizados. Por 
isso, tem sido percebido o aumento do 
número de sentenças prolatadas desse 
tipo de demanda de improbidade”.

A 1ª Vara Federal de Itabuna tem 
como diretora de Secretaria, a servido-
ra Daniela Dias Soares Malta. O servidor 
Luiz Carlos Souza Vasconcelos é o diretor 
de Secretaria da 2ª Vara.

O juiz federal diretor do Foro e titular 
da 2ª Vara de Itabuna, 
Pedro Alberto de Mello 
Calmon Holliday é ma-
gistrado desde 1998, 
tendo atuado na 2ª e na 
9ª Varas . Em 2001 pas-
sou a ser titular da Vara 
de Ilhéus onde permane-
ceu por 12 anos.

O magistrado lembra 
que parte do tempo que 
permaneceu em Ilhéus 
foi o responsável único 
pela vara, o que reputa 

um período de enorme esforço já que 
Ilhéus possuía, então, uma enorme juris-
dição, uma vez que era a única Subseção 
Judiciária da Bahia, responsável por 62 
municípios, com mais de dois milhões de 
habitantes. Apenas no ano de 2006 esse 
quadro foi melhorando quando se inau-
guraram as novas varas. 

Em 2016, o magistrado assumiu a 2ª 
Vara de Itabuna e com a divisão do acer-
vo foi possível reduzir o volume de traba-
lho, mas o juiz ainda considera a deman-
da muito forte. “Pelos dados estatísticos  
pode-se ver que as varas do interior têm 
muito mais demanda do que as da ca-
pital. No interior, há sempre mais de 12 

mil processos enquanto as varas da ca-
pital, hoje se estabilizaram com média 
de dois mil processos como as varas de 
JEF da capital”, afirma o juiz federal.

Ele reforça ainda a avaliação da juíza 
federal Maízia Pamponet quanto ao nú-
mero de processos de ações civis públicas 
contra ex-prefeitos sendo julgados. “Como 
esta é uma meta do CNJ, as duas varas 
deram prioridade para essas ações e es-
ses julgamentos se tornam mais visíveis”. 
Mas ele identifica isso como um aspecto 
comum também às outras subseções”.

E continua: “O número de ajuizamen-
to desse tipo de demanda estabilizou. 
Mas, naturalmente, dando agilidade a 
esses processos e os julgamentos sen-
do mais rápidos, isso implica um efeito 
pedagógico importante nos demais ges-
tores municipais, mostrando que o Judi-
ciário está dando uma resposta rápida à 
questão da improbidade. Com o tempo, 
a tendência é que esse tipo de ação se 
reduza”.

Finalizando, o juiz federal Pedro 
Holliday registra que uma subseção é 
resultado de um esforço comum dos 
magistrados com o imprescindível apoio 
dos servidores. “Infelizmente, devido ao 
contingenciamento das despesas, nos-
so quadro de servidores está sempre 
sendo reduzido, como acontece hoje 
com dois casos de aposentadoria sem a 
devida reposição”.

“Com o quadro se reduzindo e a de-
manda sempre crescente, isso acaba 
exigindo um esforço maior dos servido-
res que são aqueles que de fato ‘car-
regam o piano’. Nós, juízes, tentamos 
compensar isso oferecendo alternativas 
para melhorar as condições do traba-
lho do servidor, com confraternizações 
e eventos diversos. Se não criarmos um 
bom clima para o ambiente de traba-
lho, nós acabamos adoecendo pelo vo-
lume do próprio trabalho”, conclui.

Juíza federal Maízia Pamponet e servidores da 1ª Vara e juiz federal substituto Raimundo Bezerra Mariano Neto e servidores da 2ª Vara de Itabuna


