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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rômulo Santos (6ª Vara), Daniela de Oliveira (Feira de Santana) e Maria Leo-
nice Amado (12ª Vara). Amanhã: Maria Alice Almeida (14ª Vara), Renato Leite Ju-
nior (Itabuna) e Fabrício Melo (Barreiras). Domingo: Vinicius Santos (Itabuna), Elder 
Logrado (13ª Vara), Renata Buttenbender (Ilhéus), Aymê Freitas (NUCOM) e Rodrigo 
Barros (Teixeira de Freitas). Segunda-feira: Vanessa Dorea (19ª Vara), Fabiana Lima 
(NUCAF), Márcia Rodrigues (SECAD), Sílvia Azevedo (18ª Vara), Andréa Rebouças e 
Diane Alves da Silva (ambas de Bom Jesus da Lapa). Parabéns!

A Subseção Judiciária de Bom Jesus da 
Lapa foi instalada em 15/10/2013, tendo 
sob sua jurisdição mais de meio milhão de 
habitantes de 24 municípios. A cerimônia de 
inauguração foi conduzida pelo então presi-
dente do TRF1, desembargador federal Mário 
César Ribeiro, com a presença do diretor do 
Foro, juiz federal Ávio Novaes; do juiz fede-
ral Alex Schramm de Rocha, que responderia 
pelos trabalhos na Subseção; da coordena-
dora dos Juizados Especiais Federais da 1ª 
Região, desembargadora federal Neuza Alves 
e demais autoridades.

Durante a cerimônia, o presidente do 
TRF1 declarou que a preocupação com o 
meio ambiente é importante tarefa do rol de 
atribuições da Justiça Federal elogiou o pro-
jeto “Educação Ambiental e a Gestão de Re-
síduos Sólidos na Romaria de Bom Jesus da 
Lapa”, fruto da união entre os órgãos públicos 
e a comunidade local para educar os romeiros 
e turistas que visitam o santuário durante todo 
o ano, mas que deixam grande quantidade de 
lixo às margens do Rio São Francisco causan-
do sérios danos à natureza.

Na ocasião da inauguração, 14 servido-
res foram empossados. “Apesar de se tratar 
de uma jurisdição nova devemos iniciar os 
trabalhos com toda eficiência e com toda 
força. Para tanto, contamos com um corpo 
de funcionários, em sua maioria de servi-
dores novos, mas muitos dedicados e inte-
ressados com o espírito de servir a Justiça”, 
afirmou o juiz federal Alex Schramm.

O atual titular da Subseção de Bom Jesus 
da Lapa é o juiz federal Leonardo Hernandez 
Santos Soares. Natural de Goiânia, ele ingres-
sou no serviço público federal como assistente 
em Administração, lotado na Assessoria de 
Comunicação Social da Universidade Federal 
de Goiás. Aprovado no concurso para técnico 
judiciário do TRE goiano, ele chegou a ser o 
mais jovem diretor geral daquele tribunal, aos 
26 anos. Trabalhou no TRF1 como assisten-
te, oficial de gabinete e assessor do desem-
bargador federal Leomar Amorim. Passou no 
concurso para procurador federal da AGU, 
mas assumiu como juiz federal substituto em 
2015. Após exercer a jurisdição em Rondonó-
polis, foi promovido a juiz federal em Vilhena, 
Rondônia até ser removido para Bom Jesus da 
Lapa, onde iniciou suas atividades em janeiro.

“Quando cheguei me deparei com a ne-
cessidade de aprimoramento do conheci-
mento da Justiça Federal na região. Somos 
um órgão relativamente jovem que vai com-
pletar quatro anos esse ano. Pude perceber 
também que os servidores são altamente 
compromissados com a instituição. Entre-
tanto, há um déficit muito grande no quadro 
de servidores”, declarou.

O magistrado reconhece que a região é 
muito carente de órgãos públicos federais e 
por isso iniciou um processo de mapear as 
grandes dificuldades locais. A primeira de-
las foi a regularização das terras que seriam 
destinadas a remanescentes de quilombolas. 
Ele reuniu as lideranças das comunidades e o 

MPF em busca da conciliação. Destaca tam-
bém a primeira visita da procuradora-chefe 
da Procuradoria Federal no Estado da Bahia, 
o que possibilitou a realização de mutirão de 
conciliação nos processos previdenciários da 
Subseção.

“Estamos nos preparando para iniciar o 
projeto de levar a Justiça Federal para as 
escolas, para conscientizar a juventude so-
bre a importância de cuidar da sua região, 
proteger o meio ambiente e as nascentes 
dos rios, não usar drogas e poder entregar 
à sociedade um pouco do carinho que rece-
bemos dela. A Justiça Federal está cada vez 
mais próxima do cidadão na região Oeste, 
tão culturalmente rica e tão esquecida pe-
los poderes públicos”, afirma o juiz.

E continua: “É importante que a Justi-
ça Federal seja conhecida, que se comu-
nique com a sociedade. Nós magistrados 
precisamos cada vez mais apoiar a área de 
comunicação social que não pode ficar res-
trita apenas à sede do TRF1. Eu trabalhei 
na área de assessoria de imprensa e sei da 
extrema importância de se fomentar uma 
Política de Comunicação. É uma área que 
considero não somente estratégica, mas 
essencial para o funcionamento da Justiça, 
para que nós possamos ser ouvidos, vistos e 
conhecidos”, assevera.

Ele aponta várias atuações positivas na 
Justiça Federal que não chegam ao conheci-
mento da população porque não são efetiva-
mente divulgadas. “A vantagem de ter uma 
assessoria de comunicação estruturada é a 
difusão das boas práticas para que possam 
ser replicadas e permitir um melhor atendi-
mento aos jurisdicionado. Em Bom Jesus da 
Lapa fomos a única unidade a celebrar o Dia 
Internacional de Combate à Discriminação 
Racial com visita a comunidades quilom-
bolas da jurisdição, mas por uma falha de 
ausência de comunicação com a SECOS, o 
evento foi divulgado tão somente pelo MPF. 
Portanto, defendo ampliarmos a comunica-
ção social. Já participei de várias rodas de 

entrevistas de TV, já trabalhei na área de co-
municação e sei a importância de a informa-
ção ser divulgada de forma transparente”.

O novo projeto do magistrado é dar início 
a uma mesa de conciliação permanente para 
regularizar os conflitos agrários do Oeste da  
Bahia sob jurisdição da Subseção. Já estão 
sendo feitas tratativas nesse sentido com reu-
niões com o MPF, movimentos sociais, INCRA, 
Procuradoria Federal, VALEC, CODEVASF e os 
proprietários e posseiros de terra. A ideia é evi-
tar os conflitos no campo do Oeste da Bahia e 
buscar permanentemente a conciliação. “Não 
estou aqui de passagem. Escolhi a Lapa para 
trabalhar em virtude dos laços que possuo 
com a Bahia e quero contribuir com a am-
pliação do acesso a Justiça nesta região”.

O magistrado reconhece que há um vo-
lume muito grande de processos no Juizado 
Especial Federal Adjunto. “Tivemos aproxi-
madamente 1.200 processos distribuídos no 
JEF este ano até o momento. Estamos con-
seguindo nos organizar com a recomposição 
dos quadros. Recebemos mais um oficial de 
justiça e outro será empossado em breve. 
Realizamos um mutirão de cumprimento de 
mandados pendentes desde o ano passado 
que foi extremamente proveitoso na região”. 

Mas os processos que necessitam de 
maior dedicação, na sua visão, são os refe-
rentes a desapropriações de terra, ações de 
improbidade e ações civis públicas. Essas 
ações muitas vezes não estão com o anda-
mento regular, pelo reduzido quantitativo de 
servidores e o aumento do ajuizamento de 
demandas, que até o momento aumentou 
em 1/3 o número de processos em trâmite 
no Juizado Especial Adjunto. “Mas estamos 
trabalhando diuturnamente para colocar em 
ordem essa área. É histórica a dificuldade da 
região de se organizar ações agrárias aqui na 
jurisdição de Bom Jesus da Lapa”, declara 
o juiz, que tem formação em Direito Agrário.

A Subseção tem menos da metade do qua-
dro de servidores em exercício e ficou quase 
sete meses sem sequer um oficial de justiça, 
nem mesmo ad hoc, o que motivou o próprio 
juiz e seu diretor de Secretaria a atuarem como 
executores de mandados nos casos urgentes. 
O magistrado registra o importante apoio rece-
bido da Diretoria do Foro e da Direção da SE-
CAD para regularização dessa situação. “Tanto 
Dra. Cláudia Scarpa quanto Manuela Maciel 
foram excepcionais e extremamente compro-
metidas com a melhoria desta Subseção Ju-
diciária”, garante o magistrado.

Outro grande problema que tem se torna-
do um desafio para o trabalho da Subseção é 
o relacionamento com os órgãos jurídicos. A 
Procuradoria Federal e a AGU estão em Sal-
vador e os malotes demoram; a Procurado-
ria da Fazenda Nacional está em Vitória da 
Conquista; a Polícia Federal mudou-se para 
Barreiras e o MPF está instalado temporaria-
mente em Guanambi. “Nesse sentido, esta-
mos muito isolados”, reconhece o juiz.

Mas o titular da Subseção não desiste. “A 
Justiça Federal de Bom Jesus da Lapa está 
cada vez mais se preocupando em aumen-
tar o conhecimento sobre sua existência e 
se planejando agora, após nossa inspeção 
judicial, para iniciar os mutirões de JEF pelo 
interior da nossa jurisdição, especialmente 
no rio São Francisco, para que possamos 
ampliar o acesso ao jurisdicionado”, encerra.

O diretor da Secretaria, Edir Lopes de Oli-
veira Junior é agente da Polícia Civil de Goi-
ás e, antes de ser requisitado para a Justiça 
Federal, exercia a função de coordenador de 
ensino em prática policial da Academia de 
Policia Civil. Também foi servidor requisitado 
no TRE de Goiás e coordenador administra-
tivo da Coordenadoria de Assuntos Interna-
cionais da UFG. Edir tem 34 anos e está na 
subseção há três meses. Ele concorda com o 
juiz e aponta como um dos principais pon-
tos a serem melhorados a questão do quadro 
de servidores, muito aquém do necessário. 
“Atualmente, de um quadro de 22 servido-
res ativos, estamos apenas com nove, apro-
ximando de dez com a chegada de um oficial 
de justiça redistribuído do TRT da 8ª Região. 
Estamos sendo supridos por requisitados, 
prestadores de serviço e estagiários para 
tentar equilibrar a demanda de trabalho. In-
felizmente, o quadro só pode ser preenchido 
por concurso público, provimento efetivo ou 
redistribuição. Esse é o ponto mais difícil de 
equacionar atualmente na gestão da vara”.

Outro problema é a demanda por cursos 
de capacitação necessários para lidar com 
sistemas novos como o PJE, mas essa solici-
tação já foi encaminhada à SEDER. 

O diretor de Secretaria ressalta: “Esta-
mos tentando equacionar a situação dos 
processos de JEF para equilibrar o quanti-
tativo via mutirão de conciliação. Foi feita 
uma portaria conjunta com a Procuradoria 
Federal buscando dar uma celeridade, via 
mutirão, para obter o máximo possível de 
acordos. Mas imagino que, em breve, ve-
nhamos a ter ainda mais processos da área 
de JEF, pois muitos devem ser ajuizados por 
conta de decisões que temos visto recente-
mente do INSS em relação à  revisão de au-
xílios doenças. Isto ensejará uma enxurrada 
de requerimentos no INSS e haverá várias 
negativas administrativas. As partes que 
ficarem insatisfeitas vão acabar ajuizando 
ações na Justiça Federal”.

Finalizando, ele lembra que outra dificul-
dade da região é o link da internet. “Aqui não 
temos ainda a inclusão de todas as classes 
cíveis no PJe, mas essa expansão já chegou 
em subseções vizinhas. Nossa banda larga é 
um problema de infraestrutura local. Creio 
que mesmo o tribunal querendo, sozinho não 
conseguiria suprir essa questão, tendo em 
vista que demandam ações e investimentos 
das empresas de telecomunicações. Com 
muita frequência, temos queda da internet 
e, infelizmente, é uma rotina muito grande o 
travamento do sistema”, finaliza.
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