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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje:André Macedo do Nascimento 
(2ª Vara), Rafael Santos Bispo (10ª 
Vara), Francielle Fernandes (Guanam-
bi) e Silvano Almeida Junior (Itabuna). 
Amanhã:  Áureo Buttenbender (Ilhéus), 
Naila de Souza Nachef  (Bom Jesus da 
Lapa), Flávia Patrícia da Silva Garcia 
Rosa (9ª Vara), Dominique Oliveira No-
vaes Teixeira (Barreiras), Tiago Santos 
Lisboa (Alagoinhas), Francisco Almeida 
Rios Filho (21ª Vara), Jayne dos Santos 
Moreira (Campo Formoso) e Soraia Ri-
beiro da Cruz (Express Clean).

Parabéns!!!

O principal macrodesafio do Judiciário 
são as demandas repetitivas

A juíza federal Vânila Cardoso André de 
Moraes foi a primeira especialista a apre-
sentar suas considerações sobre As De-
mandas Repetitivas e Grandes Litigantes 
– tema do painel de abertura da reunião 
preparatória do VIII Encontro Nacional do 
Judiciário. 

Realizado pelo CNJ, o painel foi coor-
denado pelo juiz auxiliar da presidência do 
CNJ, Clenio Schulze. Segundo ele, o ob-
jetivo foi tratar de um dos macrodesafios 
aprovados durante o Encontro Nacional 
do ano passado. "Nas reuniões das redes 
de governanças colaborativas, represen-
tantes do Judiciário demonstraram uma 
preocupação muito grande em relação às 
demandas repetitivas. Por isso, separamos 
um espaço próprio para apresentar alguns 
aspectos teóricos e práticos sobre o assun-
to", explicou.

Para a magistrada Vânila Cardoso, "No 
momento em que se enfrentam deman-
das de massa, não há tempo de atuar 
em outras questões. Para mim, a maté-
ria desse painel tem um sabor especial 
e amargo. E o que me fez estudá-la foi o 
impacto negativo que tem tido na Justiça 
Federal, aliado a uma sensação de vazio 
interno que senti quando não solucionei 
muitas das minhas demandas a tempo", 
revelou.

De acordo com a magistrada, há cerca 
de 92 milhões de processos na Justiça, 
número que teve um aumento de 10% nos 
últimos quatros anos – o que prova que as 
taxas de congestionamento dos tribunais, 
apesar do aumento de magistrados e de 
servidores recém ingressados no judiciá-

rio, continuam crescendo. "Se não entrar-
mos com toda a nossa energia e unifica-
ção de toda a justiça, a tendência é ter 
um judiciário parado, porque o que vai 
entrar não vai sair e isso fará com que se 
tenha um acúmulo ainda maior de pro-
cessos", alertou.  

O CNJ fez um ranking dos 100 maiores 
litigantes do país. O Estado está se utilizan-
do do Judiciário de uma forma equivocada. 
O setor público federal lidera a litigância, 
com 38,5%, seguido dos Setores Públicos 
Estadual e Municipal. Vinte entes da Ad-
ministração Pública alcançam maior nú-
mero de demandas (51,5%) que os oitenta 
maiores litigantes do país. Esse panorama 
retira do cidadão seus direitos de proteção 
social e de equilíbrio. 

A magistrada Vânila Cardoso ressaltou 
também a necessidade de tratamento dife-
renciado para as demandas repetitivas de 
direito público e as de direito privado na 
gestão e na administração, com acompa-
nhamento constante. "Nosso Processo Civil 
foi criado para atender demandas de direi-
to privado. Esse mesmo processo, porém, 
vem sendo utilizado para solução de de-
mandas repetitivas contra o poder público. 
Isso gera repetição, uma vez que essas de-
mandas têm como base o fundo coletivo, o 
interesse público. O Judiciário acaba res-
pondendo individualmente a questões co-
letivas, ficando assoberbado de trabalho”, 
apontou. Para a magistrada, é importante 
repensar que a origem dos problemas das 
demandas repetitivas não está na Justiça, 
mas na administração e na falta de uma 
legislação eficiente. 
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Novo diretor de Secretaria da 21ª Vara toma posse
O novo diretor de Secretaria da 21ª 

Vara, Paulo Emílio Oliveira Coutinho, to-
mou posse na função, na última terça-feira, 
1º de abril, do gabinete da Direção do Foro, 
na presença dos juízes federais, Ávio Nova-
es, diretor do Foro desta Seccional, e Fábio 
Rogério França Souza, titular da 21ª Vara. 

O diretor do Foro, juiz federal Ávio No-
vaes, lembrou a caminhada profissional ao 
lado do servidor Paulo Emílio, enaltecendo 
a sua amizade e o caráter do empossado, 
bem como o seu comprometimento com o 
serviço público. 

O juiz federal Fábio Rogério discorreu so-
bre a trajetória que vem trilhando juntamen-
te com o servidor, enfatizando a amizade, a 
confiança e o caráter deste, bem como a ca-
pacidade profissional de Paulo Emílio, lem-
brando que ele foi seu oficial de gabinete na 
18ª Vara e, posteriormente, o acompanhou 
para as Subseções de Paulo Afonso e Vitória 
da Conquista, como diretor de Secretaria.

Paulo Emílio, bastante emocionado, 
agradeceu as palavras de incentivo e afir-
mou a sua alegria e disposição em poder 
assumir novo desafio na Direção da Secre-
taria da 21ª Vara Federal. Salientou a im-
portância do serviço público prestado pela 
Justiça Federal e a satisfação de, na sua 
trajetória nesta casa de Justiça, ter convivi-
do com magistrados e servidores  humani-
tários e trabalhadores.

Emendas de parlamentares baianos 
viabilizaram sede própria da 

Subseção de Jequié
Graças ao apoio de deputados federais 

e senadores baianos de diversos partidos, 
a Subseção Judiciária de Jequié conta hoje 
com uma das mais bonitas sedes de Subse-
ções Judiciária de toda a Primeira Região.

Estiveram presentes à solenidade o di-
retor do NUCRE, Luiz Quaresma, o diretor 
da SECAD, em exercício, Sidinei de Sou-
za e diversos servidores desta Seccional. 
Compareceram também as irmãs de Pau-
lo Emílio, Maria Ângela e Maria Cristina, 
a sua filha, Paula Coutinho, e a sua mãe, 
Lindaura Oliveira Coutinho.

O diretor de Secretaria da 21ª Vara é 
oriundo da Caixa Econômica, bacharel em 
Direito e em Ciências Contábeis, tendo ini-
ciado suas atividades na nossa Seção Ju-
diciária em 1999, lotado inicialmente na 
18ª Vara. 

De 1999 a 2004, Paulo Emílio exer-
ceu a função de oficial de Gabinete na 18ª 
Vara. Entre 2006 e 2007, foi supervisor 
da Turma Recursal, a convite do seu então 
presidente, juiz federal Carlos d’Ávila, de 
onde retornou à 18ª Vara para ser oficial 
de Gabinete. 

Em 2010, já oficial de Gabinete na 12ª 
Vara, foi convidado pelo juiz federal Fábio 
Rogério para a função de diretor de Secre-
taria da Subseção de Paulo Afonso e, em 
seguida para a mesma função na 2ª Vara 
da Subseção de Vitória da Conquista, onde 
permaneceu até o último mês de março.

JEF completa 12 anos
de atendimento na Bahia

Há exatos doze anos, no dia 8 de abril 
de 2002, os Juizados Especiais Federais 
começaram a atender a população na Se-
ção Judiciária da Bahia. Na ocasião, o juiz 
federal Itagiba Catta Preta Neto, então em 
atividade na 15ª Vara, respondia pela pre-
sidência do Juizado Especial Federal Cível 
nesta Seccional. Na mesma data, JEFs 
Criminais Adjuntos passaram a funcionar 
nas 2ª e 17ª Varas.  

A sessão solene de instalação acon-
teceu dias antes, em 26 de março, em 
solenidade que contou com as presenças 
dos desembargadores federais Fernando 
da Costa Tourinho Neto, então Presiden-
te do TRF da 1ª Região, Selene Maria de 
Almeida, que respondia pela Coordenação 
dos JEFs da 1ª Região, e Antônio Ezequiel 
da Silva, bem como do juiz federal Saulo 
José Casali Bahia, respondendo pela Dire-
ção do Foro.

Entre os parlamentares baianos que 
aprovaram emendas nos orçamentos da 
União de 2008 a 2013 destinadas à obra, 
estão: Guilherme Menezes, Josias Gomes, 
Amauri Teixeira, Walter Pinheiro e Nelson 
Pelegrino (PT), Antonio Carlos Jr. e Félix 
Mendonça (DEM), Félix Menonça Jr. (PDT) 
César Borges (PR), Antonio Brito (PTB), 
Roberto Brito (PP) e Lúcio Vieira Lima e 
Raimundo Veloso (PMDB). Do total de 
verbas de emendas parlamentares, foram 
disponibilizados R$5.100.000,00 para a 
construção da obra, ficando o TRF1 res-
ponsável pelo restante do valor.

Hoje tem Terça Gerencial
A UniCorp realiza hoje novo evento da 

Terça Gerencial. O professor Sigmar Mal-
vezzi apresentará a palestra “Construindo 
qualidade de vida pelo trabalho”, que será 
transmitida por videoconferência a todas as 
Subseções Judiciárias. Nesta Seccional, o 
evento poderá ser acompanhado das 14h 
as 16h, no Auditório Ministro Dias Trindade.


