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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Layse Pereira de Carvalho (11ª Vara), José Joaquim Cunha (8ª Vara), Izauro 

Ferreira Júnior (NUCOI), Carla Aguadê Chaves (Paulo Afonso), Viviana Macedo (Feira 
de Santana) e Taís Lins (NUCJU). Amanhã: Durval Carneiro Neto, juiz federal da 22ª 
Vara, Daniel Ribeiro (Feira de Santana) e Joana Maria Mesquita (23ª Vara). Domingo: 
Valter Leonel Coelho Seixas, juiz federal da 2ª Turma Recursal, Elisiane Oliveira San-
tana (Jequié), Ana Lorena Jesus (CEJUC), Áureo Buttenbender (Ilhéus), Naila Nachef 
(Bom Jesus da Lapa), Flávia Garcia Rosa (9ª Vara), Tiago Santos Lisboa (Alagoinhas), 
Francisco Almeida Rios Filho (21ª Vara) e Soraia Cruz (C S Gestão). Segunda-feira: 
Isabelle Araujo (NUASG), Maria das Graças Lessa (NUCRE), Keila Santos (Jequié), 
Mariana Santos (Irecê) e Edésio Oliveira  (C S Gestão). Parabéns!

Conhecendo as Subseções - Paulo Afonso
A Subseção Judiciária de Paulo Afonso 

foi instalada em 1º/2/2006, em solenida-
de com a presença do então presidente 
do TRF1, desembargador federal Aloísio 
Palmeira, da então diretora do Foro, juíza 
federal Mônica Aguiar, do juiz federal Fábio 
Moreira Ramiro, entre outras autoridades.

A competência jurisdicional da Subse-
ção abrange hoje 23 municípios do nor-
deste baiano e sua criação contribuiu para  
levar uma Justiça mais célere e acessível 
aos cidadãos, ampliando a interiorização 
da Justiça Federal na Bahia.

Atuaram na Vara Única de Paulo Afon-
so os juízes federais Fábio Moreira Rami-
ro, Fábio Rogério França Souza e Ailton 
Schramm de Rocha. Atualmente exerce a 
direção da Subseção o juiz federal João 
Paulo Pirôpo de Abreu, que atua na ma-
gistratura federal desde 2007, tendo sido 
juiz federal substituto em Itabuna, na 5ª 
Vara, na Turma Recursal e na 2ª Vara até 
ser titularizado em Paulo Afonso. Ocupa a 
direção da Secretaria o servidor Emerson 
de Aguiar Souza.

O juiz federal João Paulo Pirôpo reco-
nhece que recebeu a Vara Única bastante 
organizada, segundo ele, um mérito dos ju-
ízes que o antecederam e que realizaram 
gestões de excelência. Ele ressalta que as 
dificuldades encontradas por um juiz de 
subseção são muito grandes em razão da 
quantidade de processos, que em Paulo 
Afonso hoje chega a 10 mil, o que torna 
um grande desafio a eficiente prestação ju-
risdicional, bem como a tarefa de cuidar de 
toda parte administrativa. 

Outra dificuldade apontada pelo magis-
trado é o pequeno número de servidores 
atuando na área administrativa e também 
a designação de peritos. Há dificuldades em 
conseguir peritos especialistas em determi-
nadas áreas, como, por exemplo, Oftalmolo-
gia. “Somos obrigados a enfrentar diversos 
obstáculos no nosso cotidiano profissional 
mas, com certa  criatividade e observando 
os critérios legais, conseguimos superar es-
sas dificuldades”, diz o juiz federal.

Uma experiência inesquecível e viven-
ciada pelo magistrado na subseção foi a 
Expedição da Cidadania, projeto social da 
AJUFE que ele conseguiu levar para a re-
gião de Paulo Afonso. 

A iniciativa durou duas semanas e per-
correu diversas cidades que fazem parte da 
jurisdição da Subseção, atendendo pessoas 
que moram em lugares de difícil acesso. De  
16 a 27/11/2016, foram realizados reque-
rimentos administrativos ao INSS, ajuiza-
das ações no mesmo momento e feitas au-
diências no local que as pessoas moravam, 
além de disponibilizar atendimentos para a 
população, como serviços médico-odonto-
lógicos, emissão de documentos, doações 
de roupas e alimentos, filtros de água, ma-
terial de pesca, remédios etc. 

O juiz registra: “Foi uma experiência 
fantástica poder contribuir com a popula-
ção ribeirinha do Rio São Francisco, apro-
ximar-se da população carente e fazer que  
a justiça chegue mais rápido até ela”.

Ele se recorda com orgulho de situações 
em que chegou a fazer audiência no bar-

raco de um pescador, com o juiz sentado 
num banco, com um computador sobre os 
joelhos e o morador sentado em uma rede. 
“Aquela pessoa não esperava jamais que 
a Justiça Federal fosse bater à sua porta. 
São situações que nos emocionam e que 
levam a crer que podemos fazer mais pela 
justiça e por essas pessoas que dependem 
tanto de nós”, afirma.

Outra audiência que ele recorda ocorreu 
sob uma árvore em uma escola na zona 
rural e ainda outra mais singular ainda, no 
meio de uma plantação de cebola. “Havia 
dúvidas acerca da atividade rural da auto-
ra e a equipe se deslocou até a casa dela, 
foi até o local da sua plantação e realizou 
a audiência ali mesmo”.

A Subseção de Paulo Afonso tem o Ce-
rificado Internacional de Qualidade ISO 
9001. No âmbito da TRF1, foi a primera 
a receber o certificado de qualidade ISO, 
e em tempo recorde. O cumprimento do 
regulamento de certificação é controlado 
pela QS Zurich AG com sede na Suíça que 
constatou que a Subseção prima pela or-
ganização, administração, boa gêrencia e 
qualidade de seus serviços. 

Na visão do juiz federal João Paulo Pi-
rôpo, o fato de a Subseção ter uma Vara 
Única a torna responsável por todos os ti-
pos de ação, como execução fiscal, ações 
de improbidade, previdenciárias, criminais, 
ações sobre questões indígenas etc. “Nosso 
maior desafio é a quantidade. São ajuiza-
dos até 900 novos processos por mês, a 
grande maioria previdenciários. Consegui-
mos implantar um sistema em que reali-
zamos aproximadamente 300 audiências 
por mês só de processos previdenciários 
mas não é suficiente”, reconhece ele.

Dentro dos processos previdenciários, 
há uma grande demanda de pedidos de be-
nefícios por incapacidade, auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez. A subseção 
necessita ter uma equipe de peritos em di-
versas áreas médicas para resolver da me-
lhor forma possível esses processos. 

As 18 tribos indígenas existentes na 
área da subseção, demandam ainda uma 
série de outros processos referente aos di-
reitos indígenas. Encontrar soluções para 
essas ações judiciais se torna mais um de-
safio delicado.

O juiz federal titular da Subseção faz 
questão de registrar: “Felizmente, nós con-
tamos com uma equipe de servidores mui-
to boa, a quem eu quero  parabenizar. São 
pessoas muito dedicadas e isso realmente 
influencia na qualidade do serviço prestado 
e reflete nas estatísticas referentes a pro-
cessos julgados e sentenças prolatadas”.  

O juiz federal Fábio Moreira Ramiro, 
atualmente titular da 24ª Vara, foi o pri-
meiro magistrado da Vara Única de Paulo 
Afonso. Ele esteve lá desde a instalação até 
2010, ao lado do seu diretor de Secretaria 
Clemente Ferreira do Nascimento.

Recorda-se que, quando da sua insta-
lação, havia apenas sete servidores, sen-
do quatro recém-nomeados. “Chegamos 
com muitas dificuldades, ocupando par-
te de um prédio cedido pela CHESF em 
um ponto muito bem localizado da cida-
de. Tínhamos dois gabinetes, sala de au-
diências, uma secretaria razoavelmente 
grande, apoio administrativo e um espaço 
que seria ocupado pelo JEF Adjunto. A di-
ficuldade maior era o link. Nenhum dos 
computadores da época tinham HD, tra-
balhavam remotamente e sem o link não 
podíamos fazer nada”.

Após um mês, com a chegada de novos 
servidores e a estabilização do link, o juiz 
reconhece que foi formada uma equipe de 
trabalho muito boa, composta de servido-
res bem capacitados e dedicados. Mas com 
o tempo, eles perceberam que o espaço ce-
dido pela CHESF ficara pequeno.

O magistrado pontua: “O prefeito foi 
bastante compreensivo e atendeu o nos-
so pedido de liberação da cessão da área 
onde seria instalada a Secretaria de Saúde. 
Conseguimos ocupar praticamente todo o 
prédio, o que ampliou nosso espaço”.

Em 2009, através de emendas par-
lamentares, foi viabilizada a reforma do 
prédio, e a Subseção ganhou um auditório 
para 90 pessoas, sala de convivência, uti-
lizada para videoconferência e atividades 
de integração, uma grande secretaria e um 
amplo estacionamento para os servidores.

De 2009 a 2010, Dr. Fábio dividiu seu 
trabalho em Paulo Afonso com a 2ª Turma 
Recursal. “Foi um período de muito traba-
lho. Inauguramos a nova estrutura no final 
da gestão do juiz federal Antonio Oswal-
do Scarpa na DIREF, em uma solenidade 
muito bonita, quando foi também realiza-
do o elogiado Encontro de Juízes Federais 
e feito o lançamento da Revista Jurídica”.

Naquela época, foi ainda realizado um 
grande mutirão de julgamento de processos 
da Subseção com o apoio de sete juízes, o 
que deu vazão à demanda reprimida, já que 
Paulo Afonso respondia por 31 municípios, 
alguns a até 250 km da sede, com uma po-
pulação extremamente rural. O mutirão ze-
rou a pauta de audiências.

O magistrado faz questão de destacar 
o constante apoio recebido da DIREF en-
quanto esteve na titularidade da Subseção. 
Registrou o papel do juiz federal Paulo Pi-
menta, que não mediu esforços para a ob-
tenção dos recursos dentro do orçamento 
da Justiça Federal, dando início à obra. 

Outros registros são de agradecimentos 
aos juízes federais que ocuparam a DIREF. 
“Dra. Monica Aguiar, que instalou a subse-
ção, tendo conseguido a cessão do prédio, 
um trabalho muito difícil. Ela ainda acom-
panhava de perto as obras e licitações. Em 
seguida, na gestão do Dr. Salomão Viana, 
tivemos apoio integral, sendo marcante a 
climatização de todas as áreas. Ele nun-
ca negou qualquer pleito de Paulo Afonso. 
Dr. Scarpa também nos deu muito supor-
te, quando realizamos a inauguração das 
novas instalações durante o Encontro de 
Juízes Federais”.

Finaliza o juiz: “Tenho muito orgulho 
desse trabalho em Paulo Afonso. Conse-
guimos manter os processos com conclu-
são dentro de 60 dias, apesar do volume 
exacerbado, graças ao trabalho incansável 
da equipe de servidores. Um dos diferen-
cias de se trabalhar na Justiça Federal é 
essa equipe qualificada. Não podemos 
perder isso ou deixar cair a qualidade. Isso 
passa pela valorização do servidor, não 
apenas remuneratória, que é a mais im-
portante, pois boa remuneração atrai bons 
quadros, mas falo da valorização do dia a 
dia, com a preocupação com a saúde do 
servidor e que a ele sejam oferecidas ade-
quadas condições de trabalho”.

Equipe de servidores da Vara Única de Paulo Afonso diante da fachada do prédio da Subseção, 
com o diretor de Secretaria Emerson Aguiar e o juiz federal João Paulo Piropo


